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Kata Pengantar
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas perkenananNya, penyusunan Rencana Strategis Bisnis (Renstrabis)
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri
Malang (FMIPA UM) Tahun 2015—2019 telah dapat diselesaikan.
Renstra ini merupakan dokumen edisi revisi. Revisi ini dilakukan
setelah evaluasi karena beberapa penyebab internal maupun eksternal.
Renstra ini menjelaskan beberapa kebijakan pe pernyataan resmi FMIPA
UM tentang garis besar arah perkembangan fakultas untuk masa lima
tahun yang akan datang. Pada dokumen ini diuraikan secara kualitatif
dan ringkas tentang tugas pokok, visi, misi, sejarah dan tata nilai,
analisis strategis, isu strategis, strategi pencapaian tujuan, dan
anggaran.
Kami mengucapkan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang
tinggi pada semua pihak yang telah terlibat dan telah membantu proses
penyusunan dokumen ini, yaitu aggota satgas Renstra FMIPA UM, para
unsur pimpinan fakultas dan jurusan serta semua anggota senat FMIPA
UM yang telah berpartisipasi dalam membahas, menyempurnakan, dan
mengesahkan sebagai keputusan lembaga yang diselenggarakan dalam
rapat senat.
Dalam penyusunan dokumen ini telah diupayakan ketelitian dan
kecermatan, namun kemungkinan masih dijumpai kekurangan baik
dalam substansi maupun kebahasaan.
Akhirnya kami berharap Renstra FMIPA UM Tahun 2015—2019 ini
benar-benar dapat menjadi pedoman dan dapat menyatukan pandangan
segenap sivitas akademika FMIPA UM dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab masing-masing dalam mewujudkan cita-cita FMIPA UM
sebagai fakultas unggul dan menjadi rujukan dalam pengembangan MIPA
dan kependidikan MIPA.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridoi kita. Amin.
Malang, 1 Januari 2018
Dekan,

Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001
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BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Statuta UM 2012, UM merupakan lembaga Badan
Layanan Umum (BLU) sehingga renstra disesuaikan menjadi
Rencana Strategis Bisnis (Renstrabis). Dokumen Renstrabis ini
memuat dengan rinci jawaban dari empat pertanyaan mendasar,
yaitu 1) di mana posisi organisasi sekarang, 2) ke arah mana
organisasi akan dibawa, 3) bagaimana cara untuk mencapainya,
dan 4) bagaimana cara mengukur kemajuan yang dicapai. Selain
itu, khusus bagi organisasi yang berkedudukan sebagai bagian
dari oganisasi yang lebih besar, Renstrabis organisasi afiliasi
ini harus selaras dengan Renstrabis organisasi induknya, yaitu
Renstrabis UM.
Renstrabis FMIPA UM Tahun 2015-2019 merupakan dokumen
perencanaan yang memuat rencana program dan kegiatan yang
akan diselenggarakan oleh FMIPA UM untuk mencapai suatu
kondisi yang diharapkan terwujud pada tahun 2019. Renstrabis
disusun dengan mengacu pada Renstrabis UM 2015-2019. Hal
ini dimaksudkan agar terdapat keterkaitan yang kuat antara
Renstrabis FMIPA UM dengan Renstrabis UM sehingga arah
pembangunan FMIPA UM ke depan selaras dengan arah
pengembangan UM. Tentu saja, prioritas pengembangannya
disesuaikan dengan tugas pokok dan kondisi objektif FMIPA UM
tahun 2014. Selanjutnya, Renstrabis FMIPA UM Tahun 2015-2019
ini digunakan sebagai pijakan utama dalam perencanaan program tahunan fakultas dan jurusan di lingkungan FMIPA UM.
Renstrabis FMIPA UM Tahun 2015-2019 ini dikembangkan
dengan mengacu pada lima misi utama UM sebagai berikut.
1.

Menyelenggarakan layanan akademik prodi yang bermutu
dan berdaya saing tinggi.
1
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2.

Meningkatkan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan
yang bermutu.
3.
Menyelenggarakan layanan kelembagaan yang prima.
4.
Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang mendukung inovasi pembelajaran.
5.
Meningkatkan kualitas manajemen kelembagaan dan
pelaksana tugas teknis lainnya dengan sistem tata kelola
yang transparan dan akuntabel.
Penyelenggaraan layanan akademik prodi yang bermutu dan
berdaya saing diarahkan pada upaya memperluas daya tampung
serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta
didik dari berbagai golongan masyarakat, baik secara sosial,
ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal, tingkat kemampuan
intelektual, maupun kondisi fisik jasmaninya. Peningkatan daya
tampung dalam hal ini diikuti dengan kualitas layanan akademik
yang prima sampai pada tingkat prodi. Misi ini diarahkan untuk
menghasilkan lulusan prodi yang bermutu dan berdaya saing
tinggi.
Penyelenggaraan proses akademik dan layanan administratif yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang
berdaya saing tinggi memerlukan kompetensi dosen dan tenaga
kependidikan yang bermutu pula. Oleh karena itu, upaya
peningkatan mutu akademik senantiasa dilakukan, baik melalui
pelatihan, workshop, seminar, dan pendidikan lanjut.
Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing akademik
diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan
berdaya saing tinggi, menghasilkan karya-karya akademik yang
bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan sehingga
FMIPA UM dapat menjadi rujukan dalam pengembangan MIPA
dan Kependidikan MIPA. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya
saing tersebut diarahkan untuk mencakup tiga bidang tridharma
perguruan tinggi.
Peningkatan mutu dan relevansi pada bidang pendidikan,
diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non-akademik
2
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yang lebih tinggi, yang memungkinkan lulusan dapat bersikap
proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai
bidang, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Kurikulum
program studi terus menerus disesuaikan dengan tuntutan
perkembangan masyarakat, proses pembelajaran harus terus
menerus ditingkatkan kualitasnya, dan pembinaan ekstra
kurikuler juga harus mengacu pada pengembangan kreativitas,
entrepreneurship, dan kepemimpinan mahasiswa. Selain itu,
kecakapan hidup juga perlu dikembangkan agar lulusan memiliki
kemandirian dan keterampilan untuk menghadapi tantangan
kehidupan yang terus berkembang. Upaya mengembangkan
pembinaan kecakapan hidup akan dilakukan secara terintegrasi
dalam kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler.
Peningkatan mutu dan relevansi pada bidang penelitian dan
pengembangan ilmu diarahkan sedemikian rupa sehingga FMIPA
UM mampu menghasilkan karya-karya akademik unggul yang
layak untuk mendapatkan HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)
serta dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional yang
terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi.
Peningkatan mutu dan relevansi pada bidang pengabdian kepada
masyarakat diarahkan agar FMIPA UM mampu meningkatkan
kesejahteraan dan daya saing masyarakat melalui penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, juga
diharapkan agar FMIPA UM semakin dipercaya sebagai mitra
kerja, baik oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, dunia
usaha, dunia industri serta lembaga masyarakat lainnya.
Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik
diarahkan pada penguatan kapasitas FMIPA UM sebagai
organisasi pendidikan tinggi yang sehat, mandiri, dan
akuntabel, serta memiliki citra yang sangat positif di masyarakat
sebagai perguruan tinggi yang berkualitas.
2. LANDASAN PENYUSUNAN RENSTRABIS
Landasan penyusunan Rencana Strategis Bisnis FMIPA UM
Bab I Pendahuluan
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Tahun 2015-2019 ini terdiri dari: (1) sistem nilai, (2) prinsip
dan wawasan, serta (3) undang-undang dan peraturan
pemerintah.
2.1

Landasan Sistem Nilai

Dalam upaya mewarisi dan mewariskan nilai-nilai fundamental nasional yaitu pandangan hidup dan budaya bangsa,
serta dasar negara Pancasila sebagaimana yang dimuat dalam
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, FMIPA UM berkewajiban melaksanakan tugas untuk
ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk melaksanakan
tugas itu, FMIPA UM perlu menyusun Renstrabis secara
berkelanjutan.
Berdasarkan visi dan misinya, FMIPA UM berkomitmen untuk
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur: ketaqwaan, kejujuran,
integritas, tanggung jawab, etika, kualitas, transparansi,
kepedulian, kedisiplinan, dan musyawarah. Berdasarkan
karakteristik itu, dikembangkan misi FMIPA UM untuk
menjadikan para peserta didik menjadi manusia yang berdaya
saing unggul. Nilai-nilai luhur tersebut senantiasa menjadi
pedoman dalam memperjuangkan cita-cita dan dalam
mengembangkan program-programnya dalam rangka
mengabdikan diri kepada nusa, bangsa, dan kemanusiaan.
2.2

Landasan Prinsip dan Wawasan

Dalam membangun lembaga yang sehat, tangguh dan
mandiri, FMIPA UM menerapkan prinsip korporasi, penjaminan
mutu, dan evaluasi diri secara berkesinambungan, otonom,
transparan, dan akuntabel. Pengembangan FMIPA UM ke depan
didasarkan wawasan global, nasional, regional, lokal, dan
institusional. Dengan memperhatikan berbagai wawasan
tersebut, pengembangan FMIPA UM juga akan memperhatikan
asas keseimbangan antara wawasan global dan nasional, antara
4

Renstra FMIPA UM 2015 - 2016

sifat universal dan individual, antara nilai tradisional dan modern, antara perkembangan jangka pendek dan jangka panjang,
antara kebutuhan kompetisi dan persamaan kesempatan, serta
antara orientasi material dan spiritual. Dengan demikian, FMIPA
UM berkewajiban memberikan kontribusi yang berarti dalam
transformasi sosial budaya dan sumber daya manusia, yakni
SDM yang cerdas dan kompetitif.

2.2.1 Wawasan Global
Liberalisasi menimbulkan persaingan antar bangsa yang
semakin ketat. Untuk menghadapi persaingan-persaingan
tersebut, Indonesia harus mampu melakukan langkah-langkah
proaktif dan antisipatif secara tepat. Tantangan liberalisasi
ekonomi, politik dan sosial budaya yang ditandai dengan
berbagai fenomena perubahan sosial, seperti adanya
pergeseran nilai moral, praktik neoliberalisme, individualisme,
dan materialisme mengancam integritas dan kepribadian bangsa
Indonesia. Menghadapi situasi dan kondisi ini, FMIPA UM perlu
memiliki wawasan global dan harus berperan serta dalam
memikirkan dan menyiapkan SDM Indonesia agar menjadi insan
yang berintegritas, cerdas, dan kompetitif yang menguasai
Ipteks untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
Kondisi kemajuan teknologi informasi dan industri di era
globalisasi yang berlangsung dengan amat cepat dan ketat
menuntut setiap negara untuk berbenah diri dalam menghadapi
persaingan tersebut. Bangsa yang mampu membenahi diri
dengan meningkatkan sumber daya manusianya merupakan
bangsa yang memiiki peluang untuk bersaing dalam kompetisi
tersebut. Pendidikan tinggi di bidang sains dan teknologi,
termasuk FMIPA UM, diharuskan menampilkan dirinya, untuk
menghasilkan para lulusan yang berdaya saing tinggi dalam
menghadapi gempuran berbagai kemajuan dinamika globalisasi.
Bab I Pendahuluan
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2.2.2 Wawasan Nasional
Jatidiri dan integritas nasional, persatuan dan kesatuan
bangsa, kualitas SDM, penguasaan Ipteks, dan pertumbuhan
ekonomi merupakan isu nasional yang serius. Jati diri dan
integritas nasional bisa terancam oleh masuknya berbagai
pengaruh nilai ideologi dan sosial budaya global yang tidak
sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Persatuan dan
kesatuan bangsa bisa terancam oleh praktik individualisme yang
menonjolkan primordialisme kedaerahan melalui otonomi
daerah. Kualitas SDM yang belum memadai bisa menjadi
kendala dalam meraih kemampuan daya saing bangsa dan
penguasaan Ipteks yang masih terbatas dapat menyebabkan
pertumbuhan ekonomi menjadi relatif rendah sehingga jumlah
pengangguran dan kemiskinan akan meningkat. FMIPA UM
dituntut untuk memperkuat wawasan nasional dan memberikan
kontribusi yang optimal dalam mengatasi berbagai isu tersebut.
Sekarang ini masyarakat tidak hanya berharap agar Perguruan
Tinggi, termasuk FMIPA UM, bisa memerankan dirinya sebagai
agent of education and knowledge tetapi juga sebagai agent
of technology transfer dan akhirnya sebagai agent of economic development. Bahkan berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (20152019) agenda pembangunan Indonesia adalah memantapkan
pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan
pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian dengan
berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, SDM
yang berkualitas, serta kemampuan Iptek. Sebagai lembaga
pendidikan tinggi, FMIPA sekaligus dapat berperan dalam
meningkatkan Kualitas SDM dan dalam meningkatkan
kemampuan Iptek, sehingga pada gilirannya juga akan banyak
berkontribusi dalam meningkatkan SDA untuk meraih keunggulan
kompetitif perekonomian.

6
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2.2.3 Wawasan Regional
Dalam menghadapi ketatnya persaingan global, maka sejak
tahun 2015 Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia
Tenggara telah membentuk sebuah kawasan terintegrasi yang
dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA
merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi
di kawasan Asia Tenggara. Dari aspek ketenagakerjaan,MEA
memberi kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja
karena akan banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai
kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Namun dilihat
dari sisi pendidikan dan produktivitas, tenaga kerja Indonesia
masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari
Malaysia, Singapura, dan Thailand. Oleh sebab itu FMIPA sebagai
salah satu pencetak tenaga kerja terlatih (skilled labour) bidang
sains dan pendidikan sains, sangat diperlukan jasanya untuk
mampu meningkatkan kualitas lulusannya agar dapat memenangi
persaingan tersebut
Di samping itu , kawasan Timur Indonesia (KTI) merupakan
kawasan yang strategis dengan sumberdaya alam yang
melimpah. Namun selama ini, potensi keunggulan komparatif
dan kompetitif sumber daya alam yang dimiliki KTI belum
didukung oleh kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan
sistem manajemen di kawasan itu. FMIPA UM tertantang untuk
memberikan kontribusi menghasilkan sumber daya manusia yang
unggul, sehingga mampu mendukung pembangunan regional
KTI khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.
2.2.4 Wawasan Lokal
FMIPA UM memiliki kepedulian yang besar terhadap
pembangunan kota dan kabupaten di lingkungan Jawa Timur.
Tiga program utama yang ditekankan dalam pembangunan
wilayah Jawa Timur meliputi: (1) pertumbuhan ekonomi; (2)
pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan; dan
Bab I Pendahuluan
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(3) pembinaan umat beragama dan perannya dalam
pembangunan. Oleh sebab itu, FMIPA UM juga terus membangun
dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan wilayah
Jawa Timur, khususnya daerah Malang Raya serta kota dan
kabupaten lain yang menjadi binaan FMIPA UM.
2.3

Landasan Yuridis

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis FMIPA UM Tahun 20152019 ini dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

8

Undang-Undang Nomor 17, Tahun 2003, tentang Keuangan
Negara.
Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 1, Tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005, tentang
Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 23, Tahun 2005, tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 24, Tahun 2005, tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 8, Tahun 2006, tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08, Tahun 2006,
tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
layanan umum.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09, Tahun 2006,
tentang Pembentukan Badan Pengawas dan Pegawai
Badan Layanan Umum.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109, Tahun 2007,
tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
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(11)

(12)

(13)
(14)
(15)

(16)

(17)

(18)

(19)
(20)

Peraturan Dirjen Perbendaraan Nomor 50/PB/2007,
tentang Petunjuk Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak oleh Satker Instansi Pemerintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan BLU.
Peraturan Dirjen Perbendaraan Nomor 67/PB/2007,
tentang Tatacara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU
ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/
Lembaga.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69, Tahun 2008,
tentang Penyusunan Standar Biaya Khusus.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMU.05/2008
tentang Penetapan Universitas Negeri Malang sebagai
Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.
Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan, Nomor
0142/M.PPN/06/2009, SE 1248/MK/2009 tentang
Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Rencana Bisnis Anggaran.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan
Bab I Pendahuluan
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(21)
(22)
(23)
(24)

(25)

(26)

(27)

(28)
(29)

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Universitas Negeri Malang.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Negeri Malang.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan
Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun
2015-2019

3. SISTEMATIKA RENSTRABIS FMIPA UM 2015-2019
Dokumen Renstrabis FMIPA UM 2015-2019 ini terdiri dari
tujuh bab utama, yaitu sebagai berikut.
1. Bab I
: Pendahuluan
2. Bab II
: Gambaran Umum FMIPA UM
3. Bab III
: Kinerja FMIPA Tahun 2014
4. Bab IV
: Analisis Lingkungan
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5. Bab V
6. Bab VI
7. Bab VII

: Program Pengembangan FMIPA Tahun
2015-2019
: Kerangka Implementasi
: Penutup
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BAGIAN PERTAMA
PENDAHULUAN
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BAGIAN KEDUA
GAMBARAN UMUM
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
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BAB II
GAMBARAN UMUM
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2.1

SEJARAH SINGKAT FMIPA UM

FMIPA UM berawal dari Jurusan Ilmu Pasti Alam Perguruan
Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Malang yang didirikan pada tanggal
18 Oktober 1954, yang juga merupakan cikal bakal UM. Jumlah
mahasiswa Jurusan Ilmu Pasti Alam pada saat itu sebanyak 28
mahasiswa. Atas dasar itu, maka tanggal 18 Oktober 1954 tersebut
ditetapkan sebagai hari kelahiran FMIPA UM. Perkembangan FMIPA
UM selanjutnya tidak lepas dari perkembangan PTPG Malang, yang
kemudian menjadi Universitas Negeri Malang (UM).
Pendirian PTPG Malang dikukuhkan dengan Surat Keputusan
Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 38742/
Kab tanggal 1 September 1954. Dua bulan berikutnya, yaitu
tanggal 10 November 1954, pemerintah mendirikan Universitas
Airlangga (Unair) yang berkedudukan di Surabaya dimana PTPG
Malang sebagai salah satu fakultasnya. Fakultas tersebut bernama
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unair dan secara
formal ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
1958.
Pada periode tahun 1960-1963, di Indonesia terdapat dua jenis
lembaga pendidikan tinggi pencetak guru sekolah lanjutan, yaitu
FKIP (yang merupakan bagian dari suatu universitas) dan Institut
Pendidikan Guru (IPG) yang merupakan lembaga mandiri. Surat
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 bertujuan untuk
menyatukan dua jenis lembaga pendidikan tinggi tersebut
diterbitkan pada 3 Januari 1963. Isi surat keputusan adalah
menyatukan dua jenis lembaga tersebut menjadi lembaga baru
yang bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).
Keputusan Bersama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
(PTIP) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Nomor 32
dan 34 Tahun 1963, FKIP Unair dan IPG Madiun digabung menjadi
IKIP MALANG. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri PTIP Nomor
35 tahun 1964, IKIP MALANG memiliki cabang di Surabaya, Madiun,
Bab II Gambaran Umum FMIPA Universitas Negeri Malang
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Singaraja, dan Kupang, dan melalui SK Menteri PTIP Nomor 36
Tahun 1964, Cabang IKIP MALANG bertambah satu lagi, yaitu di
Jember.
Pada tahun 1964, IKIP MALANG memiliki empat fakultas, salah
satunya adalah Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE) yang
memiliki empat jurusan, yaitu Jurusan Ilmu Pasti, Jurusan Ilmu
Hayat, Jurusan Ilmu Alam, dan Jurusan Ilmu Kimia. Pada tanggal
23 Maret 1968, cabang-cabang IKIP MALANG di daerah diserahkan
ke induk barunya masing-masing. Cabang Jember diserahkan ke
Universitas Jember, Cabang Singaraja ke Universitas Udayana,
Cabang Kupang ke Universitas Nusa Cendana, dan Cabang Surabaya
menjadi lembaga baru yaitu IKIP Surabaya.Pada tahun 1975, sesuai
dengan sistem yang berlaku di IKIP MALANG, sebutan jurusan di
semua fakultas diganti menjadi departemen. Bersamaan dengan
itu, empat jurusan yang ada di FKIE IKIP Malang juga
direstrukturisasi menjadi tiga departemen, yaitu Departemen
Matematika Fisika yang terdiri atas Program Studi Matematika
dan Program Studi Fisika, Departemen Ilmu Hayat, dan
Departemen Ilmu Kimia. Pada waktu itu sistem penjenjangan
program pendidikan yang berlaku ialah jenjang sarjana muda
dengan gelar Bachelor of Arts (BA) dan jenjang sarjana dengan
gelar Doktorandus (Drs/Dra). Masa studi jenjang sarjana muda
adalah tiga tahun, dan masa studi pada jenjang sarjana adalah
dua tahun.
Pada tahun 1979, sistem penjenjangan sarjana muda dan
sarjana dihapus, diganti dengan Strata-0 (S0) dan Strata-1 (S1).
Seiring dengan perubahan tersebut, istilah departemen tidak lagi
digunakan dan sebagai gantinya digunakan kembali istilah jurusan.
Jumlah jurusan di FKIE dikembalikan lagi menjadi 4, yaitu Jurusan
Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Fisika, Jurusan
Pendidikan Kimia, dan Jurusan Pendidikan Biologi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981,
terkait dengan penataan kembali fakultas di lingkungan Universitas dan Institut, nama Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta diubah
menjadi Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam (FPMIPA), dan Jurusan yang terdapat di FPMIPA IKIP MALANG
adalah Jurusan Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Fisika,
Jurusan Pendidikan Kimia, dan Jurusan Pendidikan Biologi.
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Berdasarkan Keputusan Ditjen Dikti Nomor: 241/DIKTI/ Kep/
1997 tanggal 15 Agustus 1997, IKIP MALANG mendapat mandat
tambahan untuk menyelenggarakan pendidikan sarjana program
nonkependidikan. Akibatnya mulai tahun 1997, FPMIPA IKIP MALANG
menyelenggarakan delapan program studi S1 yaitu: (1) Pendidikan
Matematika, (2) Matematika, (3) Pendidikan Fisika, (4) Fisika,
(5) Pendidikan Kimia, (6) Kimia, (7) Pendidikan Biologi, dan (8)
Biologi. Kemudian sebagai konsekuensi dari perluasan mandat
tersebut, dan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun
1999 tanggal 4 Agustus 1999, IKIP MALANG ditingkatkan statusnya
menjadi universitas dengan nama: Universitas Negeri Malang (UM).
Nama FPMIPA diganti menjadi FMIPA (Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam), dan nama-nama jurusannya diubah
menjadi Jurusan Matematika, Jurusan Fisika, Jurusan Kimia, dan
Jurusan Biologi, dimana masing-masing Jurusan mengelola dua
program studi, yaitu Program Studi Kependidikan dan Program
Studi Non Kependidikan.
Penataan kembali fakultas dan jurusan di lingkungan UM
dilakukan pada tahun akademik 2000/2001, FMIPA mendapat
tambahan satu jurusan, yaitu Jurusan Geografi. Dengan demikian
FMIPA UM memiliki 5 jurusan dan mengelola 9 program studi.
Program studi ke-9 tersebut adalah Progam Studi Pendidikan
Geografi yang dikelola di Jurusan Geografi.
Mulai tahun akademik 2009/2010 dengan berdirinya Fakultas
Ilmu Sosial (FIS) maka Jurusan Geografi dialihkan pengelolaannya
kedalam Fakultas Ilmu Sosial (FIS), sehingga FMIPA hanya mengelola
4 jurusan yang terdiri 8 program studi. Namun sejak tahun
2012, dengan dibukanya Program Studi baru yaitu Prodi Pendidikan
IPA, maka FMIPA mengelola 4 jurusan dengan 9 Program Studi
sarjana (S1). Kesembilan program studi tersebut telah terakreditasi
oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Program studi rumpun kependidikan telah diakreditasi 2 kali,
sedangkan program studi rumpun non-kependidikan baru
terakreditasi satu kali.
Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas
Negeri Malang dan Statuta UM, maka selain mengelola 9 program studi S1, FMIPA juga mengelola 4 program studi S2 serta 3
Bab II Gambaran Umum FMIPA Universitas Negeri Malang
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program studi S3 serumpun, dengan peringkat akreditasi yang
tercantum pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Riwayat Akreditasi Program Studi di Lingkungan FMIPA
Universitas Negeri Malang

No

Program Studi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pendidikan Matematika (S1)
Pendidikan Fisika (S1)
Pendidikan Kimia (S1)
Pendidikan Biologi (S1)
Matematika (S1)
Fisika (S1)
Kimia (S1)
Biologi (S1)
Pendidikan IPA (S1)

10
11
12
13
14
15
16
17

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Fisika (S2)

Matematika (S2)
Fisika (S2)
Kimia (S2)
Biologi (S2)
Matematika (S3)
Biologi (S3)
Kimia (S3)

Hasil
Akreditasi BAN
PT
A
B
C
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v

Masa berlaku

Keterangan

12 Agustus 2016
10 Januari 2018
29 September 2016
29 September 2016
8 Oktober 2015
2 September2015
8 Oktober 2015
10 Desember2015
7 Desember 2019
Proses
Pengajuan
akreditasi
ulang
24 Juni 2015
19 Oktober 2018
8 Desember 2010
11 Juni 2015
28 Februari 2018
30 Desember 2015
Prodi Baru
Prodi Baru

Selain aspek kelembagaan, ada beberapa peristiwa penting
yang patut dicatat terkait dengan peran serta perkembangan
FMIPA UM dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Pada kurun
waktu 1976-1978, IKIP MALANG menyelenggarakan program
PGSLP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama) dan PGSLA
(Pendidikan Guru Sekolah Lantutan Atas). Bidang studi yang
diselenggarakan adalah Pendidikan Matematika dan Pendidikan
IPA. Beberapa program pendidikan di FMIPA UM yang telah
dilaksanakan di FMIPA UM adalah sebagai berikut.
1. Pada kurun waktu 1979-1985, dalam rangka memenuhi
kebutuhan guru yang sangat banyak saat itu, IKIP MALANG
menyelenggarakan program minor pada pendidikan jenjang
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2.

3.

4.

S1. Melalui program ini, lulusan memiliki kewenangan untuk
mengajar dua bidang studi, yaitu bidang studi utama dan
bidang studi tambahan yang diambil pada program minornya.
Pada tahun akademik 1992/1993, FPMIPA IKIP MALANG
mendapat tugas menyelenggarakan Program Penyetaraan D3
Bidang Studi Matematika dan IPA bagi guru-guru SLTP lulusan
D1/PGSLP. Program ini diselenggarakan dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan di SLTP. Di samping itu, dalam
rangka mempersiapkan dosen Program D2 PGSD, pada tahun
yang sama, FPMIPA IKIP MALANG juga diserahi tugas
menyelenggarakan Program Sarjana Pendidikan Matematika
Sekolah Dasar (dinamai Program S1 Kedua).
Mulai Tahun Akademik 2006/2007, FMIPA UM menyelenggarakan program pendidikan guru berasrama, bekerjasama
dengan Ditjen PMPTK Depdiknas. Tujuan program ini adalah
untuk menyiapkan guru bidang basic science di sejumlah
kabupaten yang memerlukan perhatian khusus terutama di
Indonesia bagian timur. Angkatan pertama, Tahun Akademik
2006/2007, untuk prodi Matematika dan Fisika.
Mahasiswanya berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru,
Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Seram Bagian
Timur. Angkatan kedua Tahun Akademik 2007/2008 untuk
prodi Kimia dan Biologi dengan Mahasiswa yang berasal dari
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Ende, dan
Kabupaten Belu. Sebagai kelanjutan dari penyeleng-garaan
program pendidikan guru berasrama, mulai bulan Juli 2010,
angkatan pertama Tahun Akademik 2006/2007 prodi
Matematika dan prodi Fisika mengikuti program Pendidikan
Profesi Guru (PPG) yang saat ini telah menyelesaikan studinya.
Untuk angkatan kedua Tahun Akademik 2007/2008, jurusan
Kimia dan Biologi juga telah menyelesaikan Program PPG
bagi mahasiswa basic science.
Sejak tahun akademik 2012/2013 Prodi Matematika, Fisika,
Kimia, dan Biologi kembali menyelenggarakan program PPG,
tapi kali ini untuk alumni SM3T.
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2.2

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.2.1. Visi
Visi FMIPA UM adalah menjadi fakultas unggul dan menjadi
rujukan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi,
bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA) serta
pembelajarannya.

2.2.2 Misi
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, FMIPA UM memiliki
misi sebagai berikut.
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA) yang berpusat pada
peserta didik dengan menggunakan pendekatan pembelajaran
yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang matematika dan
ilmu pengetahuan alam (MIPA), baik kependidikan maupun
nonkependidikan, yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui
penerapan matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA),
baik kependidikan maupun nonkependidikan, yang
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatapamong yang otonom, akuntabel dan
transparan yang menjamin peningkatan kualitas secara
berkelanjutan.
2.2.3 Tujuan
Selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan
FMIPA UM ditentukan sebagai berikut.
1. Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia,
mandiri, dan mampu berkembang secara profesional di bidang
matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA), baik bidang
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2.

3.

4.

kependidikan maupun nonkependidikan.
Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul di
bidang (MIPA), baik bidang kependidikan maupun
nonkependidikan.
Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat di bidang
(MIPA), baik bidang kependidikan maupun nonkependidikan,
untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan
sejahtera.
Menghasilkan kinerja fakultas yang berkualitas, efektif,
efisien, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi.
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BAGIAN KETIGA
KINERJA FMIPA UM TAHUN 2014
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BAB III
KINERJA FMIPA UM TAHUN 2014
FMIPA UM telah berkembang secara dinamis. Perkembangan
tersebut merupakan hasil dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban pengelolaan yang
akuntabel dan akurat. Pengelolaan yang dilakukan tetap
memperhatikan dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat.
Pada bab ini, secara garis besar dilaporkan kinerja FMIPA UM
tahun 2014 dan sebelumnya yang meliputi: (1) program penyediaan
layanan akademik program studi; (2) program penyediaan dosen
dan tenaga kependidikan bermutu; (3) program penyediaan layanan
kelembagaan; (4) program pengembangan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat; serta (5) program dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
3.1 PENYEDIAAN LAYANAN AKADEMIK PROGRAM STUDI
FMIPA UM hingga tahun 2014 telah menetapkan berbagai
kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan
layanan akademik bagi semua program studi. Kebijakan, program, dan kegiatan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut
disajikan pada bagian berikut ini.
3.1.1

Peningkatan Daya Tampung

Peningkatan daya tampung FMIPA UM dilakukan melalui tiga
kegiatan: 1) pembukaan prodi baru yang berorientasi pada prospek
masa depan, 2) peningkatan jumlah mahasiswa baru, dan 3)
penambahan kelas kerjasama. Pada tahun 2014, jumlah program studi S1 di FMIPA UM sebanyak 9 prodi. Pada tahun 2014
jumlah mahasiswa FMIPA UM sebanyak 3.109 orang yang meliputi
2.375 mahasiswa lama dan 734 mahasiswa baru.
Peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa baru dilakukan
dengan berbagai upaya promosi melalui media cetak, elektronik,
dan media lain. Promosi media cetak antara lain penerbitan profil
FMIPA UM, penerbitan brosur, katalog FMIPA, dan banner; promosi
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melalui media elektronik dilakukan melalui website FMIPA UM
fmipa@um.ac.id dan website jurusan atau prodi. Kegiatan promosi
melalui media lain melalui pemberian informasi langsung kepada
siswa SMA yang berkunjung ke FMIPA UM, pelaksanaan seleksi
calon mahasiswa baru, pelaksanaan layanan registrasi, dan
pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Perguruan Tinggi (PKPT) bagi
mahasiswa baru serta pelaksanaan pembelajaran kelas kerjasama
yang dilakukan secara khusus sesuai dengan kontrak perjanjian
dengan mitra kerjasama.
3.1.2

Peningkatan Relevansi Program Studi dengan
Kebutuhan Stakeholders

Peningkatan relevansi prodi dengan kebutuhan stakeholders
FMIPA dilakukan dengan pelaksanaantracer study setiap prodi,
pemetaan daya saing prodi berdasarkan analisis kebutuhan dan
kepuasan stakeholders, dan review dan revisi kurikulum tiap
prodi.
3.1.3

Peningkatan Posisi UM dalam Peringkat
Perguruan Tinggi Dunia

Program internasionalisasi FMIPA UM meliputi: 1) rintisan
penyelenggaraan prodi dengan kelas bertaraf internasional, 2)
peningkatan jumlah mahasiswa asing, 3) keikutsertaan dalam ajang
kompetisi internasional, dan 4) pendampingan serta penyiapan
laboratorium untuk memperoleh sertifikat ISO 17025 atau lainnya
FMIPA UM pada tahun 2014 telah melakukan rintisan
penyelenggaraan 4 prodi dengan kelas bertaraf internasional yaitu
Prodi Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia,
dan Pendidikan Biologi dalam program Pendidikan Guru Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam Bertaraf Internasional (PGMIPABI).
Kegiatan peningkatan jumlah mahasiswa asing belum diprogram,
sedangkan kegiatan keikutsertaan dalam Pelatihan dan ajang
kompetisi internasional masih terbatas pada pengiriman 4 dosen
yakni: (1) Dr. Sentot Kusairi, M.Si (2) Drs. Sukoriyanto, M.Si dan
(3) Dr. Munzil, M.Si untuk mengikuti Program Lesson Studies di
Jepang, (4) Dr. Hery Susanto, M.Si sebagai pendamping (deputy
leader) Tim IMO Indonesia ke Cape Town, Afrika Selatan tanggal
3-13 Juli 2014.
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3.1.4

Pemfasilitasian Prodi untuk Memperoleh
Akreditasi A

Program peningkatan jumlah program studi untuk memperoleh
akreditasi A dilakukan dengan memperbaiki sistem Akademik,
mempersiapkan dan mengusulkan akreditasi program studi yang
masa berlakunya hampir habis dan yang masih terakreditasi B
dan C.
Seluruh program kemipaan dikelola oleh FMIPA UM; prodi
sarjana yang langsung dikelola oleh FMIPA UM terdiri atas 9 prodi
telah terakreditasi dari BAN PT dengan hasil akreditasi A untuk 5
prodi (Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan
Kimia, Pendidikan Biologi, dan Biologi), akreditasi B untuk 3 prodi
(Matematika, Fisika, dan Kimia), serta prodi Pendidikan IPA
terakreditasi C (berdasarkan UU nomor 12 Tahun 2012) dan telah
diproses untuk akreditasi ulang ke BAN PT. Program studi magister ada 4 program studi, yaitu Prodi Magister Pendidikan
Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan
Biologi, dan Fisika. Prodi doktor ada 3 program studi yaitu Prodi
Doktor Pendidikan Matematika, Pendidikan Kimia, dan Pendidikan
Biologi.
3.1.5

Pengembangan Sarana dan Prasarana (Sumber
Daya) pada InovasiPembelajaran

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan mencakup
pemeliharaan dan penambahan sarana dan prasarana yang sudah
ada. Pada tahun 2014, FMIPA UM telah melaksanakan program
pengadaan, peningkatan, pengembangan, dan perbaikan/
pengubahan sarana prasarana untuk meningkatkan layanan
pembelajaran yang menghabiskan dana Rp. 4.271.329.600 (empat
milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan
ribu enam ratus rupiah).
3.1.6

Pengembangan Produk Unggulan Prodi

Program-program unggulan dan rencana pengembangan ke
depan perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Penyusunan program-program strategis harus
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dilakukan baik tingkat fakultas maupun tingkat jurusan dalam
bentuk rencana strategis (Renstra).FMIPA UM telah menyusun
Renstrabis 2012-2016 dan selanjutnya masing-masing jurusan wajib
menyusun renstrabis sebagai penjabaran dan realisasi renstrabis
FMIPA UM Pada tahun 2014 produk unggulan bidang pendidikan
meliputi: (1) penyelenggaraan proses pembelajaran Pendidikan
Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Bertaraf Internasional
(PGMIPABI), (2) penyelenggaraan Praktik Pengalaman Lapangan
berbasis Lesson Study, (3) penyusunan Kurikulum Prodi MIPA
Berbasis KBK dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
(4) penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Lulusan
S-1 Basic Science Berasrama dan S1 SM3T.
3.1.7

PengembanganKurikulum Berbasis Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Peningkatan kualitas lulusan yang kompetitif menuntut
pengembangan kurikulum yang bisa mengakomodasi kebutuhan
tersebut.Peningkatkan daya saing lulusan, evaluasi dan
penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi telah dilakukan
secara berkala dan terprogram. Kurikulum tersebut mampu
menggambarkan kompetensi unggulan yang ditawarkan prodi
dengan harapan lulusan yang dihasilkan mempunyai keunggulan
bersaing dibanding lulusan prodi sejenis di luar UM.Selain itu,
pengembangan kompetensi lulusan untuk semua jenjang
pendidikan (S1 sampai dengan S3) dan semua bidang (akademik,
vokasi dan profesi) telah diselaraskan dengan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI).
Kebijakan pengembangan kurikulum dituangkan dalam
Renstrabis UM 2012—2016 yang menekankan relevansi kurikulum
program studi secara periodik dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Pada tahun
2014 sebanyak 17 kurikulum program studi yang terdiri atas 9
kurikulum prodi S1 dan 5 prodi S2 dan 3 prodi S3 yang direvisi
secara berkala sesuai hasil evaluasi dan perkembangan. Kecukupan
kompetensi diberlakukan pada setiap kategori prodi sarjana (S1),
magister (S2), atau doktor (S3). Sistem penghargaan kompetensi
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dan matakuliah mengikuti sistem penghargaan satuan kredit semester (sks).
3.1.8

PeningkatanKualitas Proses Penjaminan Mutu
Akademik yang Berkelanjutan

Pengoptimalan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas
dan jurusan diarahkan pada keberlanjutan pelaksanaan penjaminan
mutu di Fakultas dan jurusan. Program penjaminan mutu
akademik mencakup pengembangan perencanaan, proses, dan
evaluasi pembelajaran. Pengembangan perencanaan pembelajaran
meliputi program pemantapan kurikulum dan perangkatnya.
Pengembangan proses pembelajaran meliputi: penyesuaian RPS
bersama, pengadaan dan pemutakhiran bahan ajar, media
pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran. Pengembangan
evaluasi pembelajaran meliputi program evaluasi dan monitoring
pembelajaran secara terus menerus.
Pada tahun 2014, FMIPA UM memantapkan kerja organisasi
penjaminan mutu tingkat fakultas dan jurusan. Di tingkat fakultas
terdapat Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan di tingkat jurusan
Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Kegiatan yang telah dihasilkan
oleh UPM dan GPM adalah manual mutu sistem penjaminan mutu
akademik yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan
penjaminan mutu akademik di FMIPA UM. Untuk pelaksanaan
penjaminan mutu akademik FMIPA UM, telah dilakukan pemantauan
pelaksanaan proses pembelajaran pada awal, tengah dan akhir
semester, termasuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS)
dan Ujian Akhir Semester (UAS) serta pengembangan kurikulum
tiap prodi yang hasilnya diterbitkan dalam bentuk katalog setiap
jurusan di FMIPA UM tahun 2014.Pengembangan kurikulum
dilakukan dengan penyelarasan kurikulum antar jenjang sejenis
(S1, S2 dan S3).
Pada tahun 2014, FMIPA UM telahmelakukan kegiatan
penyusunan tiga buah SOP tingkat fakultas yaitu SOP Pemilihan
Dosen Berprestasi tingkat Fakultas, SOP Kenaikan Pangkat/Jabatan
Fungsional Dosen, SOP Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional PLP.
Selain itu, FMIPA juga telah melaksanakan workshop, yaitu workshop penyusunan Pedoman PKL, workshop Penulisan Artikel Jurnal
Internasional, workshop Penulisan Karya Ilmiah bagi Pranata
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Laboran Pendidikan, dan workshop Peningkatan Kompetensi Tenaga
Kependidikan (termasuk penyusunan SOP Layanan Administrasi)
di lingkungan FMIPA.
Pelaksanaan penjaminan mutu tingkat jurusan dilakukan
kegiatan sebagai berikut.
1.

Jurusan Matematika
Pelaksanaan penjaminan mutu Jurusan Matematika sebagai
berikut,
a.
Pengembangan Kurikulum Matematika.
b.
Pengembangan 50 handout matakuliah.
c.
Penyusunan Data Base Jurusan Matematika.
d.
Penyusunan SOP PGMIPAU.
e.
Penyusunan dan Penyelenggaraaan Tes Seleksi Peserta
PGMIPAU Jurusan Matematika.
f.
Evaluasi dan Monitoring pembelajaran.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Jurusan Fisika
Pelaksanaan penjaminan mutu Jurusan Fisika sebagai berikut.
Pengembangan profil prodi berupa Prospectus Booklet, Leaflet.
Pengembangan profil prodi dalam bentuk DVD/Video/
Elektronik.
Pengembangan dan Penguatan KBK; seminar, workshop, PKM,
monev.
Pengembangan Sistem TIK manajemen dan administrasi
Pengembangan Sistem TIK pembelajaran (konten, proses,
penilaian.
Tes Kemampuan dasar Fisika.
Workshop pengembangan SOP Akademik.

3.

Jurusan Kimia
Pelaksanaan penjaminan mutu Jurusan Kimia adalah sebagai
berikut.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Pengembangan Kurikulum Kimia.
Evaluasi dan Monitoring pembelajaran di Jurusan Kimia.
Penyusunan Data Base Jurusan Kimia.
Penyusunan Program Payung Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat.
Penyusunan SOP PGMIPAU Jurusan Kimia.
Penyusunan dan Penyelenggaraaan Tes Seleksi Peserta
PGMIPAU Jurusan Kimia.
Pengembangan Perangkat dan Bahan ajar Berbasis ICT.

4.

Jurusan Biologi
Pelaksanaan penjaminan mutu Jurusan Biologi adalah sebagai
berikut.
a.
Penyusunan Buku Kurikulum KBK-KKNI Jurusan Biologi.
b.
Penyusunan/revisi SOP Perkuliahan Kur KBK-KKNI.
c.
Evaluasi dan Monitoring pembelajaran di Jurusan Biologi.
d.
Penyusunan Panduan Pengembangan dan Pemanfataan Kebun
Biologi.
e.
Penyusunan Panduan Layanan Laboratorium untuk
Masyarakat.
f.
Penyusunan Program Payung Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat.
g.
Peningkatan Pembelajaran melalui Lesson Study.
h.
Pengembangan Perangkat dan Bahan ajar Berbasis ICT.
i.
Pengembangan Perangkat Pembelajaran PGMIPAU Jurusan
Biologi.
j.
Workshop Mata Kuliah Kewirausahaan.
k.
Pembinaan Publikasi Ilmiah.
5.

Prodi Pendidikan IPA
Pelaksanaan penjaminan mutu Prodi Pendidikan IPA adalah
sebagai berikut.
a.
Penyusunan SOP penggunaan ruang laboratorium Prodi IPA
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b.

Penyusunan SOP peminjaman peralatan laboratorium Prodi
IPA.
Kegiatan penjaminan mutu perlu didukung dengan pelaksanaan
dokumentasi data secara rutin oleh petugas administrasi sehingga
akurasi data pelaksanaan kegiatan pembelajaran berlangsung
secara tertib.Ketertiban ini merupakan kondisi dasar upaya
penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas dan
jurusan.Indikator keberhasilan program penjaminan mutu
akademik adalah meningkatnya indeks prestasi (IP) mahasiswa,
lama studi, semakin pendek atau tepat waktu (8 semester),
semakin baiknya kinerja dosen, dan teraplikasinya perkuliahan
berbasis multimedia.
3.1.8.1 Lulusan
Pada tahun ajaran 2013/2014, jumlah lulusan sarjana pada
semester gasal sebanyak 133 orang terdiri atas 122 orang program sarjana (S1), 10 orang program gelar ganda; jumlah lulusan
pada semester genap sebanyak 259 orang terdiri atas 251 orang
program sarjana (S1), 8 orang program gelar ganda; jumlah
lulusan semester pendek sebanyak 248 orang terdiri atas240 orang program sarjana (S1), 8 orang program gelar ganda.
3.1.8.2 Capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sama
dengan atau lebih besar dari 2.76
Persentase lulusan sarjana semester gasal tahun 2013/2014
yang mencapai IPK sama dengan atau lebih besar dari 2.76,
mencapai 76,7%. Data per prodi berturut-turut adalah sebagai
berikut. Pendidikan Matematika 62,8%, Pendidikan Fisika 100%,
Pendidikan Kimia 39,1%, Pendidikan Biologi 100%, Matematika
94,4%, Fisika 100%, Kimia 100%, dan Biologi 100%.
Persentase lulusan semester genap tahun 2013/2014 khususnya
program S1 yang mencapai IPK sama dengan atau lebih besar dari
2,76, mencapai 99,2%. Data per-prodi berturut-turut adalah
sebagai berikut. Pendidikan Matematika 100%, Pendidikan Fisika
100%, Pendidikan Kimia 94,1%, Pendidikan Biologi 100%,
Matematika 100%, Fisika 97,4%, Kimia 100%, dan Biologi 100%.
28

Renstra FMIPA UM 2015 - 2016

Persentase lulusan sarjana pada semester pendek tahun 2013/
2014 khususnya program S1 yang mencapai IPK sama dengan atau
lebih besar dari 2,76, mencapai100%. Data per-prodi berturutturut adalah sebagai berikut. Pendidikan Matematika 100%,
Pendidikan Fisika 100%, Pendidikan Kimia 100%, Pendidikan Biologi
100%, Matematika 100%, Fisika 100%, Kimia 100%, dan Biologi
100%.
3.1.8.3 Lama Studi Lulusan
Lama studi mahasiswa lulusan S1 masukan SMTA tahun 2013/
2014 adalah sebagai berikut. Mahasiswa program sarjana yang
berhasil menyelesaikan studinya tepat waktu delapan semester
mencapai 457 orang (72,4%). Data perprogram studi sebagai
berikut: Pendidikan Matematika 65 orang (59,1%), Pendidikan
Fisika 80 orang (86%), Pendidikan Kimia 66 orang (70,2%),
Pendidikan Biologi 80 orang (90,9%), Matematika 29 orang (53,7%),
Fisika 49 orang (73,1%), Kimia 38 orang (77,6%), Biologi 50 orang (65,8%). Lama studi mahasiswa yang lulus tujuh semester
mencapai 24 orang (3,8%).
3.1.8.4 Produktivitas Lulusan
Produktivitas FMIPA UM tahun akademik 2013/2014 yang
dihitung berdasarkan jumlah lulusan pada semester gasal,genap,
dan pendek 2013/2014 dibagi jumlah mahasiswa terdaftar pada
semester gasal, dan semester genap tahun 2013/2014 mencapai
21,58% sangat tinggi (standar nasional 15%). Produktivitas lulusan
per program studi pada FMIPA UM yang telah mencapai target
nasional adalah Pendidikan Matematika 25,98%, Pendidikan Fisika
23,47%, Pendidikan Kimia 22,04%, Pendidikan Biologi 22,88%,
Matematika 19,06%, Fisika 22,91%, Kimia 15,88%, dan Biologi
24,35%. Semua prodi FMIPA UM telah melampaui target
produktivitas nasional.
3.1.8.5 Kepenasihatan/Bimbingan Akademik
Program peningkatan mutu akademik berkaitan dengan
hubungan kegiatan akademik dosen-mahasiswa yang mencakup
pengembangan sistem layanan dalam pelaksanaan kepenasihatan
akademik. Kepenasihatan adalah kegiatan Penasihat Akademik
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(PA) yang bertujuan untuk membantu mahasiswa merencanakan
dan menyesaikan program studinya secara baik sesuai dengan
minat dan kemampuannya.Kegiatan kepenasihatan akademik
meliputi program bimbingan dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan penyelesaian studi mahasiswa.
Pelaksanaan kepenasihatan akademik pada tahun 2014 (semester genap 2013/2014 dan semester gasal 2014/2015) berjalan
baik sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh masing-masing
jurusan. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kepenasihatan
mahasiswa FMIPA UM dapat terjadi atas dukungan pengembangan
program IT yang dapat mendeteksi secara dini mahasiswa yang
bermasalah, misal mahasiswa yang IP-nya lebih dari 2,00 dapat
melakukan registrasi akademik secara online dan yang kurang
dari 2,00 dan/atau selesai cuti kuliah diharuskan melakukan
registrasi akademik secara manual dan melakukan konsultasi
secara langsung dengan dosen PA. Bagi mahasiswa yang IP lebih
besar sama dengan 2,00, konsultasi secara tatap muka dengan
dosen PA tetap dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan KRS
online, yang dapat dipantau dari penandatanganan KRS oleh PA.
3.1.8.6 Penulisan Skripsi
Pengembangan sistem layanan pembimbingan penulisan skripsi
meliputi program penulisan skripsi mulai dari penyusunan proposal sampai dengan ujian skripsi. Pembimbingan penulisan skripsi
dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan surat tugas Dekan
FMIPA UM dan berpedoman pada SOP Penyusunan Skripsi yang
dihasilkan oleh Unit/Gugus Penjaminan Mutu Akademik FMIPA.
a.

b.
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Pada semester genap dan pendek 2013/2014 mahasiswa
FMIPA UM yang melaksanakan penulisan skripsi sebanyak 771
orang yang melibatkan 1.543 orang pembimbing, dan
berhasil lulus sebanyak 506 orang.
Pada semester gasal 2014/2015 mahasiswa FMIPA UM yang
melaksanakan penulisan skripsi sebanyak 839 orang yang
melibatkan 1.678 orang pembimbing, dan berhasil lulus
sebanyak 84 orang.
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Hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran pada tahun 2014
dapat diuraikan capaian pelaksanaan pembelajaran sebagai
berikut. Semester Gasal 2014/2015 tersedia 567 offering
dengancapaian awal semester kehadiran dosen 99,9%, mahasiswa
97,9%, ketersediaan 480 RPS (99,6%), ketersediaan 455 handout/bahan ajar (97,2); keterlaksaan UTS 92,8%; dan pada akhir
semester kehadiran dosen mencapai 98,4%, mahasiswa 95,8%,
ketepatan penyerahan DNA 96,3%, dan tingkat kelulusan
matakuliah mencapai 91,9%.
3.1.8.7 Pengembangan Peta Kompetensi Keahlian Dosen
Peningkatan kualitas program studi dilakukan dengan
meningkatkan peran peta Kelompok Bidang Keahlian (KBK) dosen.
Peta KBK dosen digunakan sebagai dasar untuk pemberian tugas
dan peningkatan profesionalitas dosen pada bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu
menciptakan pakar-pakar di berbagai bidang ilmu/kajian.
Kepakaran dosen diharapkan mampu meningkatkan kualitas Tri
Dharma PT sehingga dapat merealisasikan visi UM sebagai lembaga
yang unggul dan menjadi rujukan.Pengembangan KBK dosen ini
telah dilakukan oleh setiap program studi yang dikelola oleh masingmasing jurusan.
3.1.8.8 Pembinaan dan Pengembangan Bakat, Minat dan
Potensi Mahasiswa
Peningkatan prestasi mahasiswa dilakukan melalui pembinaan
dan pengembangan minat, bakat, keorganisasian, dan penalaran
mahasiswa. Pengembangan kemahasiswaan UM dilakukan dengan
tiga strategi, yaitu: (1) percepatan adaptasi, (2) peningkatan
perolehan prestasi bagi mahasiswa tahun ke II, III, dan IV, serta
(3) pendekatan dunia kerja bagi mahasiswa tahun ke IV dan semester akhir dengan program Workshop/Pelatihan Memasuki Dunia
Kerja dan Kewirausahaan. Di tingkat universitas selama tiga tahun
terakhir tampak keaktifan dalam mengikuti program
pengembangan mahasiswa. Jumlah data menunjukkan bahwa
berturut-turut tahun 2013 dan 2014 sebanyak 37 dan 187 proposal PKM yang didanai oleh DIKTI.
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3.1.8.9 Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Program pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran
yang dilakukan meliputi: (1) peningkatan sarana dan prasarana
pembelajaran berbasis teknologi informasi, (2) peningkatan
kapasitas sarana dan prasarana yang sudah ada, dan (3) renovasi
dan pengadaan sarana dan prasarana baru. Indikator keberhasilan
program ini adalah terpenuhinya proporsi sarana dan prasarana
berbasis teknologi informasi, terpeliharanya sarana dan prasarana
yang selama ini sudah ada, serta terpenuhinya sarana dan
prasarana yang belum ada.
Pada tahun 2014 terdapat 95 ruang pembelajaran yang
dilengkapi dengan LCD, delapan ruang yang dilengkapi dengan
multi media, dan 10 ruang yang telah dipasang CCTV, 12.174
buku, 47 jurnal internasional, 72 jurnal nasional, 50 proceding,
42 ruang kelas yang dilengkapi akses internet, 5 komputer yang
berfungsi untuk akses publik, dan 40 sambungan hotspot. Terdapat
penambahan 103 judul atau 125 eksemplar buku hasil pengadaan
tahun 2014 (22 judul/33 eksemplar jurusan Fisika, 27 judul/38
eksemplar jurusan Kimia,33 judul/eksemplar jurusan Biologi, dan
21 judul/eksemplar prodi Pendidikan IPA), terdapat 35 matakuliah
yang dikembangkan berbasis ICT tahun 2014(yakni
matakuliahStruktur Data,Terapan Teori Graph, Struktur Aljabar
II, Kalkulus, Operation Research, Teori Modul, Strategi Pemecahan
Masalah Matematika, Pengembangan Media Pembelajaran
Matematika, Real Analisis I, Penelitian Pendidikan Matematika,
Pengantar Teori Ukuran, Statistik Matematik I, Aljabar Linier
Elementer, Asesmen Pendidikan Matematika, Kajian dan
Pengembangan Bahan Ajar, Pemodelan Matematika, Metode
Statistika, Persamaan Diferensial Biasa, Sistem Dinamik, Geometri
Analitik, Strategi Pembelajaran Fisika, Penelitian Pendidikan Fisika,
Astrofisika, Model Pembelajaran Fisika, Fisika Kuantum, Fisika
Dasar I, Fisika Material, Penilaian Pendidikan IPA, Gunung Berapi,
Gempa dan Tsunami, Biofisika, Pembelajaran IPA Terpadu, Ilmu
Lingkungan, Media Pembelajaran IPA, Gelombang dan Optik,
Strategi Pembelajaran IPA); dan pengembangan pembelajaran elearning 2 matakuliah yakni matakuliah Fisika Statistik, dan
Algoritma dan Pemrograman Jurusan Fisika; pengembangan 6
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matakuliah melalui Lesson Study oleh Jurusan Biologi, yakni: Botani
Tumbuhan Berpembuluh, Fisiologi Hewan, Struktur Perkembangan
Hewan II, Struktur Perkembangan Tumbuhan, Keterampilan Dasar
Mengajar Biologi, dan Fisiologi Tumbuhan.
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan mencakup
pengoptimalan, pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah
ada, dan penambahan sarana prasarana pendidikan yang lain.
Pada tahun 2014, FMIPA UM telah melaksanakan program
pengadaan, peningkatan, pengembangan, dan perbaikan/
pengubahan sarana prasarana untuk meningkatkan layanan
pembelajaran yang menghabiskan dana sebesar Rp. 4.271.329.600
(Empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua
puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
3.1.8.10 Pengembangan Produk Unggulan Prodi dan Unit
Program-program unggulan dan rencana pengembangan ke
depan perlu dilakukan secara terus menerus dan
berkesinambungan. Penyusunan program-program strategis harus
dilakukan baik tingkat fakultas maupun tingkat jurusan dalam
bentuk rencana strategis (Renstra). FMIPA telah menyusun
Renstrabis 2012—2016 dan selanjutnya masing-masing jurusan
wajib menyusun Renstrabis sebagai penjabaran dan realisasi
Renstrabis FMIPA.
Pada tahun 2014 produk unggulan bidang pendidikan meliputi:
(1) penyelenggaraan proses pembelajaran Pendidikan Guru
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Bertaraf Internasional
(PGMIPABI); (2) penyelenggaraan Praktik Pengalaman Lapangan
berbasis Lesson Study; (3) penyusunan Kurikulum Prodi di FMIPA
Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); (4)
penyelenggaraan program pendidikan profesi guru bagi lulusan S1
basic science berasrama dan S1 PPG pasca program SM-3T.
3.2

PENYEDIAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BERMUTU

Ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu
dimaksudkan untuk mencapai tujuan FMIPA UM menghasilkan
lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu
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berkembang secara profesional dalam bidang matematika dan
ilmu pengetahuan alam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
Untuk mencapai sasaran ini ditempuh strategi dan kegiatan
berikut. (1) Perekrutan dosen dan tenaga kependidikan, (2)
Peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan, (3)
Peningkatan jumlah dosen yang lulus studi lanjut dari perguruan
tinggi yang kredibel, baik di dalam maupun luar negeri, (4)
Peningkatan kualifikasi akademik dosen ke jenjang S2/S3, (5)
Peningkatan pembinaan dosen setelah memperoleh sertifikat
pendidik, dan (6) Peningkatan penyelenggaraan program Sandwich dan program academic recharging (PAR).
3.2.1

Rekrutmen Dosen Berdasarkan Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Sesuai Kelompok
Bidang Keahlian (KBK)

Kegiatan ini meliputi: (1) melakukan analisis kebutuhan tenaga
dosen, dan (2) melakukan rekrutmen dosen berdasarkan
kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai kelompok bidang
keahlian. Pada tahun 2014, FMIPA UM mendapatkan formasi dosen
sebanyak 9 orang yang terdiri atas bidang matematika 1 orang,
fisika 2 orang, pendidikan fisika 1 orang, kimia 2 orang, dan
biologi 3 orang. Seleksi CPNS dosen dilakukan secara online dan
terpusat via website http://cpns.kemdikbud.go.id. FMIPA UM
melaksanakan seleksi bidang studi dan kemampuan melaksanakan
pembelajaran. Seleksi di FMIPA UM dilakukan dengan tes tulis,
wawancara, dan praktek mengajar.Berdasarkan hasil seleksi, yang
diterima sebanyak 9 orang CPNS, yakni pada prodi matematika 1
orang, fisika 1 orang, Pendidikan Fisika 1 orang, kimia 1 orang,
dan pendidikan biologi 2 orang, dan pendidikan IPA 3 orang. Di
samping itu FMIPA UM juga merekrut dua orang dosen kontrak
untuk program studi Pendidikan IPA.
3.2.2

Rekrutmen Tenaga Kependidikan Berdasarkan
Analisis Kebutuhan dan Bidang Keahlian

Kegiatan ini meliputi: (1) melakukan analisis kebutuhan tenaga
kependidikan, dan (2) melakukan rekrutmen tenaga kependidikan
berdasarkan analisis kebutuhan dan bidang keahlian. Pada tahun
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2014, FMIPA UM tidak memperoleh formasi CPNS tenaga
kependidikan, tetapi memperoleh formasi tenaga kependidikan
kontrak 6 orang terdiri atas 1 orang tenaga laboratorium Fisika,
2 orang tenaga laboratorium kimia, dan 3 orang tenaga
laboratorium biologi. Seleksi CPNS dilakukan secara online dan
terpusat via website http://cpns. kemdikbud.go.id. FMIPA UM
tahun ini merekrut enam tenaga kependidikan kontrak untuk
tenaga laboratorium.
3.2.3

Evaluasi Beban Kerja Dosen (BKD)

Beban kinerja dosen berkaitan dengan pelaksanaan tugas
tridharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang yang terekam
dalam Evaluasi Kinerja Dosen yang diisi oleh para dosen. Penilaian
kinerja dosen UM dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Rektor
Universitas Negeri Malang nomor 0647/KEP/H32/KP/2010 tanggal
9 November 2010 tentang Suplemen Rubrik Penilaian Kinerja Dosen
(Beban Kerja dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi) Universitas Negeri Malang dan Pedoman Pendidikan Universitas Negeri
Malang. Beban kerja seorang dosen mininal 12 sks dan maksimal
16 sks yang dapat disebar ke dalam tugas-tugas institusional sebagai
berikut: (a) pendidikan dan pengajaran, penelitian dan karya ilmiah
9—13 sks; (b) pengabdian kepada masyarakat dan penunjang 3—
7 sks; (c) jumlah keempat bidang tidak melebihi 16 sks; (d)
kelebihan sks pada setiap komponen dapat dicantumkan dengan
memilih “beban lebih”; (e) dosen dengan tugas tambahan sebagai
Rektor s.d. Ketua Jurusan dan yang setara (pimpinan lembaga,
pusat, unit, badan) wajib melaksanakan bidang pendidikan (minimal 3 sks).
3.2.4

Pelaksanaan Peningkatan Profesionalisme Dosen

Sehubungan dengan adanya perubahan aturan tentang
Pemberkasan Angka Kredit, usulan kenaikan jabatan fungsional
dosen yang sudah terealisasi sampai dengan Desember 2014
sebanyak 8 orang yaitu ke guru besar 2 orang, lektor kepala 1
orang, lektor 4 orang, dan ke asisten ahli 1 orang. Dari 8 usulan
tersebut 6 orang yang sudah turun, sedangkan 2 usulan ke guru
besar belum turun.
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Kenaikan pangkat pilihan dosen yang terealisasi sampai dengan
Desember 2014 sebanyak 14 orang meliputi ke pembina utama,
IV/e 1 orang, ke pembina utama madya, IV/d 1 orang, ke pembina
utama muda, IV/c 2 orang, ke pembina tingkat I, IV/b 2 orang,
ke pembina, IV/a 4 orang, ke penata tingkat I, III/d 2 orang, dan
ke penata III/c 2 orang.
Kondisi dosen sampai dengan 31 Desember 2014, dapat
disampaikan hal-hal sebagai berikut.
1)
Golongan ruang kepangkatan dosen
Jumlah dosen berdasarkan golongan ruang terdiri dari: 8
orang golongan III/a (4,23%), 27 orang golongan III/b
(14,29%), 32 orang golongan III/c (16,93%), 14 orang
golongan III/d (7,41%), 55 orang golongan IV/a (29,10%),
31 orang golongan IV/b ( 16,40%), 9 orang golongan IV/c
(4,76%), 11 orang golongan IV/d (5,82%), dan 2 orang
golongan IV/e (1,06%).
2)
Jabatan fungsional dosen
Jumlah dosen berdasarkan jabatan fungsional terdiri dari:
14 orang berjabatan asisten ahli (7,41%), 50 orang
berjabatan lektor (26,46), 93 orang berjabatan lektor Kepala
(49,21%), 16 orang berjabatan guru besar (8,47%), dan 16
orang tenaga pengajar (8,47%).
3)
Sertifikasi Dosen
Jumlah dosen FMIPA berdasarkan perolehan sertifikasi dosen
mencapai 146 orang (77,25%) terdiri atas 45 orang (88,24%)
jurusan Matematika, 31 orang ( 67,39%) Jurusan Fisika, 33
orang (73,33%) jurusan kimia, dan 37 orang (84,09%) jurusan
biologi.
3.2.5

Penugasan Studi Lanjut S2/S3

Peningkatan kualifikasi dosen dilaksanakan melalui pendidikan
gelar dan non gelar pada tahun 2014 terdapat 34 dosen FMIPA UM
yang menempuh studi lanjut S2 dan S3. Berkaitan dengan kelulusan
studi lanjut, kondisi dosen FMIPA UM tahun 2014 adalah sebagai
berikut.
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1)

2)

Komposisi kualifikasi akademik
Jumlah dosen tetap FMIPA UM sebanyak 189 orang dengan
rincian sebagai berikut.
• Sarjana 4 orang (2,12%) dengan rincian 1 orang Jurusan
Fisika, 1 orang Jurusan Kimia, dan 2 orang Jurusan
Biologi (2 orang sedang studi lanjut S2, sedangkan 2 orang mendekati usia 60 tahun).
• Master/magister sejumlah 111 orang (58,73%) dengan
rincian 29 orang Jurusan Matematika (7 orang sedang
studi lanjut S3), 31 orang Jurusan Fisika (7 orang sedang
studi lanjut S3), 23 orang Jurusan Kimia (12 orang sedang
studi lanjut S3), 21 orang Jurusan Biologi (6 orang sedang
studi lanjut S3), dan 7 orang Prodi Pendidikan IPA (1 orang sedang studi lanjut S3). Berdasarkan data tersebut,
dalam waktu dekat dosen FMIPA yang segera lulus S3
sebanyak 28 orang).
• Doktor sebanyak 74 orang(39,15%) dengan rincian 22 orang Jurusan Matematika, 13 orang Jurusan Fisika, 18
orang Jurusan Kimia, 20 orang Jurusan Biologi, dan 1
orang Prodi Pendidikan IPA.
Komposisi master/magister dan doktor per Jurusan
Jumlah dosen yang bergelar magister/master dan doktor
sebanyak 185 orang (97,88%). Berdasarkan komposisi jumlah
dosen bergelar magister/master dan doktor per jurusan
dibandingkan dengan jumlah dosen masing-masing jurusan
berturut-turut sebagai berikut:
· Jurusan Matematika sebanyak 51 orang (100%)
· Jurusan Fisika sebanyak 45 orang ( 97,78%)
· Jurusan Kimia sebanyak 42 orang ( 97,62%)
· Jurusan Biologi sebanyak 43 orang ( 95,35%)
· Prodi Pendidikan IPA sebanyak 8 orang (100%)

3.2.6

Pengembangan Tenaga Kependidikan untuk
Memperoleh Sertifikasi Keahlian

Jumlah tenaga kependidikan FMIPA UM sampai dengan bulan
Desember 2014 tercatat sebanyak 53 orang PNS, dan 22 orang
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kontrak. Dari 53 tenaga kependidikan PNS tersebut: 1 orang
berijazah magister (1,89%), 18 orang berijazah sarjana (33,96%),
4 orang berijazah D3 (7,55%), 27 orang berijazah SLTA (50,94%),
1 orang berijazah SLTP (1,89%), 2 orang berijazah SD (3,77%).
Berdasarkan golongan kepangkatannya, tenaga kependidikan
FMIPA UM dapat dirinci sebagai berikut: 1 orang golongan I/b
(1,89%), 1 orang golongan I/d (1,89%), 2 orang golongan II/a
(3,77%), 13 orang golongan II/b (24,53%), 5 orang golongan II/c
(9,43%), 3 orang golongan II/d (5,66%), 6 orang golongan III/a
(11,32%), 10 orang golongan III/b (18,87%), 2 orang golongan III/
c (3,77%), 8 orang golongan III/d (15,09%), 1 orang golongan IV/
a (1,89%), dan 1 orang golongan IV/b (1,89%).
Di samping 53 Tenaga Kependidikan PNS, FMIPA UM memiliki
Tenaga Kependidikan Kontrak sebanyak 28 orang dengan kualifikasi
pendidikan 12 sarjana dan 16 berpendidikan SLTA. Para Tenaga
Kependidikan kontrak ini bertugas di urusan halaman, satpam,
kebersihan ruang, dan Laboratorium.
Dalam rangka
meningkatkan kinerja tenaga kependidikan, ada beberapa tenaga
kependidikan yang mengikuti kegiatan dalam bentuk diklat, seminar, lokakarya, kursus, dan lain-lain. Pada tahun 2014, ada 10
kegiatan yang diikuti oleh 8 tenaga kependidikan FMIPA UM.
3.3 PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PEMBELAJARAN
Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM), dan
pembelajaran merupakan tridharma perguruan tinggi yang
dilaksanakan sivitas akademika UM.Ketiga kegiatan tersebut saling
terkait dan saling mendukung. Pada tahun 2014, kegiatan
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan pembelajaran
di FMIPA UM dilakukan dengan beberapa kegiatan, yang mencakup
kegiatan:1) mengembangkan tema penelitian (grand design)
untuk pengembangan ilmu dan atau dapat ditindaklanjuti dengan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan
pembelajaran, 2) melaksanakan penelitian untuk pengembangan
ilmu, 3) melaksanakan penelitian untuk meningkatkan kualitas
perkuliahan, 4) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
penerapan ilmu, 5) melaksanakan kegaiatan pengabdian kepada
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masyarakat berbasis hasil penelitian, 6) menyelenggarakan
penelitian, pengabdian kepada masyarakat bekerjasama dengan
pemerintah/pemerintah daerah, 7) melaksanakan penulisan buku
referensi, monograf, dan bahan ajar berbasis hasil penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, dan 8) melaksanakan pelatihan
dan pendampingan penulisan publikasi ilmiah tingkat nasional dan
internasional. Deskripsi masing-masing kegiatan tersebut disajikan
berikut.
3.3.1

Pengembangan Tema Penelitian yang Sinergis
dengan Kegiatan Pengabdian dan Pengembangan
Pembelajaran

Pengelolaan kegiatan penelitian di FMIPA UM dilakukan secara
sinergi dengan kegiatan penelitian di Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M UM). Berdasarkan kebijakan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang telah memberikan kepercayaan kepada UM
sebagai perguruan tinggi yang termasuk kelas utama untuk
melakukan pengelolaan kegiatan-kegiatan penelitian, LP2M
menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) UM 2010 – 2014. RIP
LP2M UM tersebut menetapkan tema dengan tiga bidang unggulan,
yaitu: 1) pendidikan dan pembelajaran karakter berbasis nilainilai kebangsaan dan kearifan lokal; 2) pendidikan dan
pembelajaran yang inovatif bidang MIPA, teknologi, dan sosial
humaniora; dan 3) pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan, teknologi, sosial, dan humaniora untuk peningkatan
daya saing bangsa. Tema-tema unggulan dirumuskan berdasarkan
visi dan misi UM dan penelurusan hasil-hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh dosen/peneliti UM, serta memperhatikan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan isu-isu
strategis nasional, agar aspek kebaharuan dan orisinalitas hasil
dapat dipenuhi.
Berdasarkan tema penelitian yang ditetapkan LP2M, dosendosen FMIPA UM sudah mulai menyesuaikan kegiatan penelitian
yang sesuai dengan tema tersebut. Kegiatan penelitian dosen FMIPA
UM tersebar dalam tema-tema yang telah ditetapkan LP2M sesuai
dengan bidang keahlian masing-masing dosen. Sebagian besar
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kegiatan penelitian dosen FMIPA UM tersebar di bidang pendidikan
dan pembelajaran inovatif bidang MIPA, teknologi, dan sosial
humaniora, serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan
dan teknologi untukpeningkatan daya saing bangsa.
Kegiatan penelitian di FMIPA UM dirancang untuk menciptakan
atmosfir ilmiah yang kondusif bagi dosen FMIPA UM sehingga
tercipta hasil penelitian yang berkualitas.Kegiatan ini diintegrasikan
ke dalam kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
FMIPA UM memfasilitasi dosen untuk berkompetisi dalam hibah
penelitian dan memberi bimbingan dan bantuan dana penelitian
pemula serta bantuan dana penelitian mandiri. Indikator
keberhasilan kegiatan ini adalah semakin bertambahnya jumlah
dosen yang terlibat dalam penelitian, jumlah dosen yang
memenangkan hibah penelitian, dan semakin bertambahnya
jumlah artikel hasil penelitian dosen FMIPA UM yang dimuat di
jurnal ilmiah dan buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh
Penerbit Nasional.
Tema kegiatan penelitian dosen FMIPA UM selalu diupayakan
untuk bersinergi dengan kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat pada tahun 2014, sinergi tersebut perlu
ditingkatkan secara optimal, baik pada dosen selaku peneliti
maupun di tingkat lembaga dengan mengoptimalkan peran LP2)
dan LP3. Hal ini perlu dilakukan agar hasil-hasil penelitian dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan
pengabdian kepada masyarakat secara luas.
3.3.2

Pelaksanaan Penelitian untuk Meningkatkan
Kualitas Pembelajaran

Pada tahun 2014, jumlah penelitian yang dilaksanakan dosen
FMIPA UM sebanyak 59 judul dengan melibatkan 143 (80,53%)
orang dosen dan 7 orang Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP).
Penelitian tersebut didanai eksternal melalui pendanaan dari Ditjen
Dikti (49 judul) dan internal melalui pendanaan FMIPA UM (10
judul). Penelitian yang dilakukan bersumber dari beberapa skema
penelitian meliputi: (a) penelitian Hibah Bersaing 27 judul, (b)
penelitian Fundamental 10 judul, (c) penelitian pascasarjana 4
judul, (d) penelitian disertasi 2 judul, (e) penelitian unggulan PT
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4 judul, (f) penelitian strategi nasional 2 judul, dan (g) institusi
yang didanai FMIPA UM 10 judul. Jumlah dana yang diserap untuk
kegiatan penelitian dosen FMIPA mencapai Rp. 2.718.500.000,00
(dua milyard tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu
rupiah).
Secara garis besar kegiatan penelitian yang dilakukan sivitas
akademika UM mencakup dua bidang, yaitu bidang kependidikan
dan non-kependidikan. Penelitian di bidang kependidikan terkait
dengan pengembangan, pengkajian, evaluasi terhadap prinsip,
konsep, pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan dan pembelajaran. Penelitian di bidang nonkependidikan terkait dengan pengembangan dan pengkajian di
bidang ilmu Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi.
Pelaksanaan penelitian dosen FMIPA UM pada dasarnya dilakukan
untuk pemutakhiran ilmu dan penerapannya, baik di bidang
kependidikan maupun non-kependidikan. Pada penelitian di bidang
kependidikan, sebagian penelitian tersebut merupakan penelitian
yang dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran di perguruan
tinggi.Oleh karena itu, hasil dari penelitian yang dilakukan dosen
FMIPA UM dapat digunakan untuk peningkatan kualitas
pembelajaran, khususnya di FMIPA UM. Selanjutnya hasil penelitian
tersebut dipublikasikan di forum seminar nasional dan internasional
serta jurnal ilmiah sehingga hasilnya tidak hanya dimanfaatkan
oleh dosen FMIPA UM tetapi juga dimanfaatkan oleh guru, dosen
dan pihak lain yang memerlukannya.
Penelitian dilakukan dosen FMIPA UM juga melibatkan dosen
lain dalam bentuk tim peneliti dan mahasiswa yang sebagian besar
sedang dalam tahap penyelesaian tugas akhir atau skripsi. Hal ini
secara tidak langsung membantu mahasiswa dalam penyelesaian
studi dan peningkatan kualitas lulusan dari FMIPA UM.
3.3.3 Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selalu
diupayakan bersinergi dengan kegiatan penelitian sehingga
kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan berdasarkan
hasil-hasil penelitian yang dilakukan dosen FMIPA.Pada tahun 2014,
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh
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dosen FMIPA UM sebanyak 27 judul yang melibatkan 132 orang
(68,78%) dengan dana sebesar Rp. 400,210.000,00 (empat ratus
juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Sumber dana untuk kegiatan
pengabdian kepada masyarakat berasal dari dana BOPTN (2 judul),
BLU/PNBP FMIPA UM (8 judul) dan swadana ( 17 judul).
Selain kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut,
terdapat kegiatan pengabdian dosen bentuk pelayanan dan
pendidikan kepada masyarakat, kegiatan ini dapat berupa kegiatan
memberikan pelatihan, workshop dan layanan kegiatan
laboratorium yang sebagian besar didanai secara swadana. Jumlah
kegiatan tersebut mencapai 226 kegiatan.
3.3.4

Pelatihan dan Pendampingan Penulisan Publikasi
Ilmiah Tingkat Nasional dan Internasional

Publikasi ilmiah merupakan sarana diseminasi hasil penelitian
agar dapat dimanfaatkan secara luas dan menjadi salah satu tolok
ukur kualitas dan kemajuan penyelenggaraan pendidikan.Kegiatan
pelatihan dan pendampingan penulisan publikasi ilmiah dilakukan
untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam menulis karya ilmiah
terutama hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Secara umum, kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk dosen
FMIPA mengikuti program yang diselenggarakan oleh UM,
khususnya LP2M. Misal, workshop terkait penulisan artikel ilmiah
yang ditujukan untuk semua dosen UM.
Pada tahun 2014, FMIPA UM telah menyelenggarakan kegiatan
workshop pelatihan dan pendampingan penulisan publikasi ilmiah
secara nasional dan internasional untuk dosen, baik selaku penulis
maupun pengelola jurnal kegiatan ini dilaksanakan dengan
mengundang pakar di bidang penulisan artikel untuk publikasi
internasional dengan peserta dosen-dosen yang diharapkan dapat
melakukan publikasi ilmiah tingkat internasional.
3.3.5

Penulisan Buku Referensi, Monograf, dan Bahan
Ajar Berbasis Hasil Penelitian dan/atau
Pengabdian kepada Masyarakat

Secara umum kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan oleh dosen UM didanai oleh DP2M
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DIKTI. DP2M DIKTI menargetkan beberapa luaran penelitian seperti
buku referensi, monograf dan bahan ajar. Pada tahun 2014, jumlah
luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih perlu
ditingkatkan.
3.3.6

Peningkatan Publikasi Karya Ilmiah Nasional dan
Internasional

Program ini dirancang untuk meningkatkan aktivitas,
produktivitas, dan publikasi karya ilmiah warga FMIPA UM. Kegiatan
peningkatan aktivitas ilmiah dan produktivitasnya dilakukan
melalui: (a) penelitian, (b) keikutsertaan dalam berbagai
kompetisi, (c) seminar, (d) diskusi, dan (e) lokakarya. Publikasi
ilmiah dilakukan melalui media masa, penulisan buku, pemuatan
dalam jurnal, dan bedah buku. Indikator utama keberhasilan program ini adalah semakin meningkatnya intensitas kegiatan ilmiah
dan semakin bertambahnya jumlah karya ilmiah yang
terpublikasikan.
3.3.6.1 Keterlibatan dosen FMIPA dalam kegiatan Seminar,
Lokakarya, dan Kegiatan Ilmiah lain.
Pada tahun 2014 telah dilaksanakan 2 seminar nasional, 2
workshop, dan 12 kuliah tamu. Kegiatan tersebut melibatkan
mahasiswa, dosen, guru, dan pemerhati bidang MIPA baik di tingkat
jurusan, fakultas, regional, dan nasional. Selain mengikuti kegiatan
Seminar, Lokakarya, dan Kegiatan Ilmiah yang diselenggarakan
FMIPA UM tersebut, sejumlah 47 orang dosen telah mengikuti 40
kegiatan ilmiah di luar UM.
3.3.6.2 Artikel dalam jurnal
Karya Ilmiah yang dipublikasikan melalui seminar dan media
masa yang dihasilkan oleh dosen FMIPA UM Tahun 2014 sebanyak
59 judul artikel, terdiri atas karya ilmiah yang dipublikasikan melalui
seminar /Lokakarya dll sebanyak 56 judul, dan artikel yang
dipublikasikan melalui jurnal sebanyak 22 judul. Disamping itu
ada juga jurnal yang dihasilkan oleh mahasiswa dan dosen
berdasarkan hasil skripsi mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus
pada tahun akademik 2013/2014 sebanyak 640 judul. Artikel lain
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belum dapat teridentifikasi karena dosen yang bersangkutan
banyak yang tidak melaporkan ke FMIPA UM. Karya mereka bisa
diidentifikasi saat mengurus kenaikan pangkat/jabatan.
Kelemahan ini perlu diatasi dengan menciptakan perangkat lunak
penyimpan dan pengolah data base yang secara proaktif
memudahkan keterlibatan dosen dalam mengisinya dan Unit terkait
dapat mengakses.
Penulisan Pengembangan Buku Ilmiah dan Bahan Ajar yang
dihasilkan oleh dosen FMIPA UM Tahun 2014 sebanyak 52 judul
bahan ajar buku lain belum dapat teridentifikasi karena dosen
yang bersangkutan banyak yang tidak melaporkan ke FMIPA UM.
Buku karya mereka bisa diidentifikasi saat mengurus kenaikan
pangkat/ jabatan. Kelemahan ini perlu diatasi dengan
menciptakan perangkat lunak penyimpan dan pengolah data base
yang secara proaktif memudahkan keterlibatan dosen dalam
mengisinya dan unit kerja dapat mengaksesnya.
3.3.6.3 Perolehan HaKI
Hak Atas Kekayaan Intelektual terdiri atas perolehan hak cipta,
hak rekayasa, dan hak paten.Dalam kaitan ini, sejumlah dosen
FMIPA telah memperoleh hak cipta dalam penerbitan buku pelajaran
SD s.d. SMA, buku ilmiah perguruan tinggi, dan Buku referensi/
monograf, Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si dosen Jurusan Fisika telah
menerbitkan
buku
yang
ber-ISBN
dengan
judul
“Elektromagnetika”; Dr. Markus Diantoro, M.Si dosen Jurusan
Fisika telah menerbitkan buku yang ber-ISBN dengan judul
“Pengantar Superkonduktivitas”.
3.3.7

Memfasilitasi Penelitian yang Berpotensi
Memperoleh HaKI

FMIPA UM selalu memfasilitasi dosen-dosen untuk perolehan
HaKI yang berbasis penelitian dengan berkoordinasi dengan sentra
Haki LP2M. Kegiatan yang sudah dilakukan adalah workshop terkait
sosialisasi dan pendampingan perolehan HaKI.
Pada tahun 2014, ada dua dosen FMIPA UM dari Jurusan Biologi
FMIPA UM memperoleh paten. Selain itu ada beberapa karya dosen
yang termasuk kriteria HaKI yang berupan perolehan hak cipta
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dalam penerbitan buku pelajaran SD s.d. SMA serta buku ilmiah
perguruan tinggi. Prof. Suhadi Ibnu, M.Pd, Ph.D dosen Jurusan
Kimia telah menerbitkan buku yang ber-ISBN (979.495.667.8)
dengan judul “Mengajar Kimia dalam Bahasa Inggris: Program
Penyiapan Guru Kimia Dwibahasa”.
3.3.8 Penyelenggaraan Program Kreativitas Mahasiswa
Kegiatan penyelenggaraan program kreativitas mahasiswa
(PKM) dilaksanakan tiap tahun di tingkat jurusan di bawah
pengawasan langsung Wakil Dekan III dibantu tim penalaran fakultas
serta para dosen pendamping kemahasiswaan. Tujuan diadakan
kegiatan-kegiatan tersebut antara lain untuk memberikan motivasi
kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan yang kreatif,
inovatif dan produktif, mengembangkan kemampuan mahasiswa
untuk melakukan komunikasi secara ilmiah, merangsang
mahasiswa untuk dapat mengemukakan ide dan gagasannya.
Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pengembangan penalaran
mahasiswa FMIPA UM tahun 2014 dilakukan dengan kegiatan
pelatihan penulisan proposal kreativitas mahasiswa (PKM) yang
melibatkan sebanyak 375 mahasiswa FMIPA.
Dari hasil pelatihan ini ditambah rekruitmen mahasiswa yang
sedang menyusun skripsi diperoleh hasil usulan PKM sebanyak 265
judul terdiri atas 20 judul PKM-K, 17 judul PKM-M, 166 judul
PKM-P, 1 judul PKM-T, dan 61 judul PKM-KC. Usulan PKM tahun
2013 yang didanai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi tahun 2014
sebanyak 82 judul dan yang masuk ke PIMNAS XXVI
Ta h u n
2014 di Universitas Diponegoro Semarang sebanyak 4 judul.
3.3.9

Meningkatkan Fungsi Sekolah Laboratorium
Sebagai Laboratorium Pendidikan

UM sebagai lembaga pendidik tenaga kependidikan sangat
penting memiliki laboratorium kependidikan. Keberadaan sekolah
laboratorium bagi UM sangat penting sebagai tempat uji coba
penerapan teori-teori dan hasil-hasil pengembangan bidang
kependidikan. Pada sekolah laboratorium tersebut, UM dapat
melaksanakan praktik pengalaman lapangan bagi mahasiswa,
penelitian implementasi model/metode pembelajaran, dan
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penerapan inovasi dan teknologi pembelajaran. Sampai saat ini
UM telah memiliki 7 laboratorium pendidikan, yaitu PAUD/KB,
TK, Sekolah Autis, SD, SMP, SMP Internasional, dan SMA. Keberadaan
sekolah-sekolah laboratorium tersebut telah digunakan sebagai
tempat penelitian oleh dosen dan mahasiswa UM. Pada tahun
2014 UM telah mencapai target penyediaan sekolah laboratorium
dari tingkat PAUD sampai dengan SMA. Saat ini terdapat 7 sekolah
laboratorium (ada 2 SMP, yaitu SMP reguler dan Rintisan-SMPBertaraf Internasional).
Selain sekolah laboratorium, FMIPA UM juga memiliki sarana
laboratorium sesuai dengan bidang keilmuan Jurusan. Jurusan
Matematika memiliki Lab Matematika yang terdiri atas lab
pembelajaran, lab komputasi, lab analisis, lab aljabar, lab statistik
& Geometri, dan lab terapan; Jurusan Fisika memiliki
Laboratorium Fisika yang terdiri atas Lab fisika dasar, lab fisika
modern, lab listrik dan magnetik, lab pembelajaran, lab material, lab astronomi, dan lab komputer; Jurusan Kimia memiliki
Lab Kimia yang terdiri atas Lab Penelitian Tugas akhir mahasiswa,
Lab Kimia Organik dan Biokimia, Lab kimia fisik, Lab kimia
analitik, Lab kimia anorganik, Lab kimia dasar, Lab pembelajaran
kimia, dan Lab pembelajaran kimia berbasis IT; dan Jurusan Biologi
memiliki Lab Biologi yang terdiri atas Lab. Bidang Proses Belajar
Mengajar & Biologi Dasar, Lab. Bidang Ekologi , Lab. Bidang
Fisiologi Tumbuhan, Lab. Bidang Fisiologi Hewan, Lab. Bidang
Taksonomi & Struktur Perkembangan Tumbuhan, Lab. Bidang
Taksonomi& Struktur Perkembangan Hewan, Lab. Bidang
Mikrobiologi, Lab. Bidang Genetika, Lab. Bidang Kultur Jaringan
Tumbuhan, Lab. Bidang Mikroteknik, Lab. Bidang Kultur Jaringan
Hewan, Lab. Biologi Molekuler; dan di tingkat fakultas ada
Laboratorium Bersama untuk dimanfaatkan semua jurusan di FMIPA
UM. Laboratorium Bersama sangat bermanfaat baik untuk
kalangan mahasiswa dan dosen FMIPA UM sendiri maupun untuk
kalangan masyarakat umum.
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3.3.10

Peningkatan Partisipasi Dosen dan Mahasiswa
UM yang Melakukan Kajian Pembelajaran di
Laboratorium Pendidikan

Dosen dan mahasiswa FMIPA UM banyak memanfaatkan
laboratorium pendidikan dan laboratorium keilmuan untuk kegiatan
kajian pembelajaran melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat. Mahasiswa melaksanakan kegiatan praktek
pengalaman lapangan (PPL) di sekolah laboratorium dan melakukan
kajian pembelajaran yang dilaksanakan dengan lesson study.
Mahasiswa tersebut didampingi dosen pembimbing dan guru
pamong yang sudah ditetapkan. Dosen FMIPA UM dan mahasiswa
banyak melakukan penelitian yang mengkaji pembelajaran untuk
penyelesaian studi skripsi dan kegiatan penelitian lainnya. Kegiatankegiatan tersebut dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan
Fakultas dan LP3 UM.
Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kajian di laboratorium
masih terbatas pada upaya mendorong mahasiswa untuk aktif
memanfaatkan fungsi laboratorium yang ada.Selain itu,
masyarakat luas bersama dengan dosen (melalui mekanisme
Jurusan) juga memanfaatkan sarana laboratorium tersebut (secara
insidental), misalnya melalui kegiatan studi banding dan workshop. Pada tahun 2014, sarana Laboratorium FMIPA UM digunakan
oleh 25 lembaga pendidikan (ITS, Unibraw, Udhayana, Unnes,
Univ. Madura, Unair, ITN Malang, UGM, Polinema, UNS, Undip,
Unmer, UIN Malang, ITB, UMY, Unesa, STTAD, UNM, UNY, Unimus,
IAIN Semarang, UIN Jogja, UNLAM, Univ. Lambungmangkurat,
Politeknik Lampung, dan lain-lain) dan 8 perusahaan yaitu: PT.
Era Mitra, CV. Sekar Wangi Nusantara, Dinas PU Probolinggo,
Kebun Raya Purwodadi, Batan, PT. Multi Teknindo Infotronika,
RSSA Malang, Polres Sidoarjo, dan dari perorangan/swasta) untuk
studi banding, penelitian dan uji materi sebagainya.
3.3.11

Pengembangan Inovasi Pembelajaran untuk
Jenjang Pendidikan Sekolah

Pengembangan inovasi pembelajaran jenjang pendidikan pra
sekolah, sekolah dasar dan menengah telah dilakukan oleh dosen
FMIPA dalam bentuk penelitian sejumlah 7 judul dan dalam bentuk
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pengabdian kepada masyarakat sebanyak 4 judul. Kegiatan
penelitian tersebut dilaksanakan oleh dosen dari Jurusan
Matematika, Fisika, dan Biologi. Kegiatan pengambdian kepada
masyarakat dilaksanakan oleh dosen dari Jurusan Kimia dan Biologi.
3.3.12

Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Karya ilmiah dosen FMIPA UM selalu diupayakan untuk diarahkan
pada pengembangan teknologi tepat guna penelitian/kajian
tentang kebutuhan praktis masyarakat perlu dilakukan agar
teknologi tepat guna yang dihasilkan memenuhi sasaran. Penelitian
pengembangan teknologi tepat guna harus ditingkatkan, baik dari
segi kualitas maupun kuantitasnya. Pada tahun 2014 LP2M telah
meningkatkan jumlah penelitian teknologi tepat guna dengan tetap
mengacu pada tema unggulan pengabdian kepada masyarakat.
Selain itu, hasil penelitian tersebut telah diimplementasikan dan
disebarluaskan kepada masyarakat sehingga hasil penelitian
bermanfaat bagi masyarakat
3.3.13

Pembinaan kepada Masyarakat

Pembinaan kepada masyarakat, baik di bidang pendidikan
maupun nonkependidikan, terus dilakukan FMIPA UM. Pada tahun
2014, kegiatan pembinaan kepada masyarakat telah dilakukan
pada berbagai komponen masyaraka yang diwujudkan melalui
kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti
pembinaan kepada guru-guru MIPA, pembinaan kepada kelompok
masyarakat industri, dan pembinaan kepada kelompok masyarakat
lainnya yang terkait dengan bidang MIPA dan penerapannya.
3.3.14

Penyelenggaraan Kemitraan dengan Satuan
Pendidikan

Kemitraan dengan satuan pendidikan terus dilakukan FMIPA
UM untuk memelihara dan meningkatkan hubungan dengan satuan
pendidikan. Pada tahun 2014, FMIPA meningkatkan hubungan
kemitraan dengan melakukan kerjasama di bidang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, baik dilakukan dosen maupun
mahasiswa. Kerjasama yangtelah dilakukan oleh FMIPA UM dengan
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satuan pendidikan yang dikelola oleh setiap program studi dan
jurusan.
3.4

PENYEDIAAN LAYANAN KELEMBAGAAN

Layanan kelembagaan merupakan salah satu pilar penting
dalam mencapai misi FMIPA UM, di bawah koordinasi UM, sebagai
perguruan tinggi yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU).
Layanan kelembagaan diarahkan pada penguatan kapasitas UM
melalui pengembangan mekanisme layanan untuk mewujudkan
organisasi pendidikan tinggi yang sehat dan mandiri.
3.4.1

Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan
Lembaga Dalam Negeri maupun Luar Negeri

Program ini dilakukan untuk meningkatkan energi sosial yang
saling menguntungkan antara FMIPA UM dan lembaga mitra di
dalam dan luar negeri dalam ilmu pendidikan dan nonkependidikan
bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. Indikator
keberhasilan program ini adalah semakin intensifnya kerjasama
FMIPA UM dengan lembaga-lembaga di dalam dan luar negeri.
Kerjasama telah dilaksanakan dengan lebih dari 74 lembaga
dalam negeri dan 7 lembaga luar negeri. Kerjasama tersebut
dilakukan oleh fakultas dan jurusan dengan (a) Dinas pendidikan
Kota/Kabupaten di wilayah Jawa Timur, (b) SMA dan SMP di
Malang, Gresik, Pandaan, dan Blitar yang membuka kelas RSBI,
(c) Direktorat SMP Ditjen Mandikdasmen Kemendikbud, (d) Yayasan
Pendidikan Cendana Riau, (e) Ditjen PMPTK Kemdiknas Provinsi
Maluku, NTT, (f) Kabupaten Kepulauan Aru, (g) Kabupaten
Nunukan, (h) Ditjen Dikti Kemdikbud, dan (i) beberapa
perusahaan untuk tempat PKL. FMIPA UM menjadi rujukan kegiatan
ilmiah dan tatakelola baik dari dalam maupun luar negeri dari
sekolah, perguruan tinggi, dan asosiasi profesi.
3.4.2

Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri
Dalam dan Luar Negeri

Peningkatan kerja sama dengan lembaga mitra meliputi
berbagai kegiatan kerja sama di antaranya adalah peningkatan
sistem jaringan kerja sama berskala nasional dan internasional,
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serta penguatan jaringan alumni melalui peningkatan konsolidasi
kelembagaan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UM.
Sampai kurun waktu 2014, kerja sama dengan perguruan tinggi
(PT) nasional dilakukan di berbagai bidang yang terkait dengan
Tridharma Perguruan Tinggi. Kerja sama dengan instansi non PT
dalam negeri (Pemda, Lembaga, DU/DI, sekolah, NGO, atau
lainnya) dan berbagai lembaga di luar negeri juga telah dilakukan
FMIPA UM.
3.4.3

Penggalian Sumber Dana Beasiswa Melalui
Kegiatan Kerja Sama

Sumber dana beasiswa untuk mahasiswa dan dosen FMIPA UM
diperoleh dari beberapa sumber. FMIPA UM menerima pendonor
beasiswa dari berbagai lembaga dan/atau yayasan, diantaranya
berasal dari DU/DI seperti Pertamina, Djarum, Astra, dan lembaga
lainnya.
3.4.4

Pengembangan Sistem dan Aplikasi Layanan
Akademik dan Non-akademik Berbasis TIK

Pengembangan sistem dan aplikasi layanan akademik dan non
akademik di FMIPA UM dilakukan dalam bentuk bentuk peningkatan
kemampuan jaringan internet di fakultas dan setiap jurusan. Untuk
layanan akademik dan non akademik dosen dan mahasiswa, FMIPA
berkoordinasi dengan pusat TIK UM dalam memberikan layanan
berupa Simpega, siakad, sikeu, Simak Aset dan BMN, BKD online,
Sipadu Perpustakaan, Tracer Study, Jurnal Online, dan SKP online.
3.4.5

Pelibatan Alumni dan Ikatan Alumni

FMIPA UM memiliki alumni yang tersebar di wilayah Indonesia
dan di luar negeri.Pengelolaan alumni dilakukan oleh Ikatan Alumni
FMIPA (IKA FMIPA). Kepengurusan ikatan alumni dikelola masingmasing program studi yang ada di FMIPA UM dan secara rutin
melakukan kegiatan pertemuan yang dikemas dalam bentuk
pertemuan keluarga alumni dan kegiatan akademik, seperti seminar.
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3.4.6

Pembinaan dan Pendampingan Mahasiswa yang
Berpotensi untuk Berkompetisi Tingkat Nasional
dan Internasional

Pembinaan dan pendampingan pada mahasiswa FMIPA UM
dilakukan dengan pembinaan minat, bakat, dan potensi mahasiswa
serta mengembangkan soft skill mahasiswa.Program ini mencakup:
(1) pengembangan penalaran mahasiswa, (2) pengembangan bakat
dan minat, (3) pengembangan kemampuan berorganisasi, (4)
pengembangan kesejahteraan, (5) pengembangan kepekaan social, (6) pengembangan jiwa dan semangat kewirausahaan.
Indikator keberhasilan program ini adalah semakin meningkatnya
jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dan berprestasi dalam
kegiatan penalaran, bakat dan minat, organisasi, sosial, dan
kewirausahaan.
Pada dasarnya kegiatan kemahasiswaan di FMIPA UM dapat
dikelompokkan menjadi 6 bidang kegiatan, yakni: (1) penalaran,
(2) bakat dan minat, (3) kesejahteraan, (4) organisasi, (5)
pengembangan kepekaan social, (6) pengembangan jiwa dan
semangat kewirausahaan.
Kegiatan bidang penalaran selalu dilaksanakan tiap tahun di
tingkat jurusan maupun di tingkat fakultas di bawah pengawasan
langsung Wakil Dekan III dibantu tim penalaran fakultas serta para
dosen pendamping kemahasiswaan. Tujuan diadakan kegiatankegiatan tersebut antara lain untuk memberikan motivasi kepada
mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan yang kreatif, inovatif,
dan produktif, mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk
melakukan komunikasi secara ilmiah, merangsang mahasiswa
untuk dapat mengemukakan ide dan gagasannya.
Pembinaan karakter mahasiswa dilakukan sejak awal sebagai
mahasiswa baru dengan program Character Buildingdengan tema
“Bangun Karakter Berjiwa Luhur, Dengan Pendidikan dan Semangat
Nasional” dilaksanakan pada tanggal 30—31 Agustus 2014
bertempat di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten
Malang dengan peserta 728 mahasiswa baru, 74 pengurus
ormawa, dan 15 pendamping.
Pembinaan mahasiswa dalam rangka mengikuti Olimpiade
Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi tingkat nasional dan Lomba
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Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dilakukan secara intensif di masing-masing
jurusan. Berikut nama mahasiswa FMIPA UM yang berhasil menjadi
juara pada Olimpiade dan LKTI di berbagai bidang pada tahun
2014. Pada tahun 2014, ada 14 mahasiswa yang berperan aktif
dalam even olimpiade dengan peringkat juara 1, 2, 3 dan harapan
1 dan 2.
Pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat FMIPA UM didasarkan
pada prestasi akademik, partisipasi dalam kegiatan ekstra dan
intra kurikuler, tulisan ilmiah, kemampuan berbahasa Inggris serta
integritas kepribadian. Pada tahun 2014, ada 51 mahasiswa yang
ikut serta dalam 19 kegiatan Seminar/musyawarah Regional,
Nasional dan Internasional.
Kegiatan minat yang diikuti mahasiswa terdiri atas bidang
olah raga dan seni. Pembinaan bidang Olah raga dan seni. Kegiatan
yang dilakukan ditujukan sebagai latihan rutin, pementasan,
pertandingan/ lomba di tingkat jurusan, fakultas, dan universitas. Kegiatan minat yang telah dilaksanakan dan diikuti oleh
mahasiswa FMIPA tahun 2014 sebanyak 20 kegiatan yang
melibatkan mahasiswa se FMIPA UM.
Aktivitas pembinaan kesejahteraan mahasiswa yang telah
dilaksanakan meliputi kegiatan keagamaan, pemberian beasiswa
kepada mahasiswa berprestasi. Pengembangan bidang organisasi
dilakukan dengan memberi kesempatan kepada pengurus organisasi
mahasiswa untuk menyelenggarakan kegiatan yang dikelola oleh
mahasiswa dan dimonitor oleh Pembina bidang Kemahasiswaan
Fakultas dan Pendamping HMJ di FMIPA UM.
3.4.7

Pameran Produk Ilmiah, Seni, dan Teknologi

Penyelenggaraan pameran produk ilmiah, seni, dan teknologi
FMIPA UM diselenggarakan oleh FMIPA UM dan mengikuti kegiatan
UM. Pada tahun 2014 telah dilakukan di berbagai tempat yaitu,
Graha Cakrawala UM, GOR Jombang dan beberapa tempat seperti
Malang Post dan Istora Senayan Jakarta yang dijadwalkan
berlangsung pada awal 2015.
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3.4.8

Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan dengan
Sistem Digital

Kelancaran administrasi persuratan dan kearsipan merupakan
faktor penunjang penting dalam suatu organisasi. Optimalisasi
program SIKD untuk menunjang kelancaran administrasi persuratan
dan kearsipan meliputi kegiatan pengelolaan persuratan dan
kearsipan dengan sistem digital, peningkatan kualitas SDM
ketatausahaan, dan peningkatan jumlah unit yang dilayani. Pada
tahun 2014 FMIP UM mengikuti kegiatan yang dilaksanakan UM
dalam rangka mengembangkan sistem kearsipan digital, yaitu
peningkatan kualitas 28 SDM ketatausahaan. Dari kegiatan ini
dihasilkan SDM yang terampil mengelola ketatausahaan secara
elektronik (SKID) yang memberikan dukungan terhadap layanan
kelembagaan UM. Unit yang terlibat dalam peningkatan mutu
layanan ketatausahaan dan kearsipan ini sebanyak 18 unit.
3.4.9

Pengelolaan Kegiatan Manajemen dan Administrasi Berbasis Sistem Elektronik (eoffice)

Kegiatan manajemen dan adminsitrasi pada tahun 2014 telah
didukung penyematan 22 program aplikasi di laman um.ac.id.
Aplikasi ini meliputi laman seleksi mahasiswa baru secara online,
Registrasi Mahasiswa Baru (termasuk penentuan UKT, registrasi
ulang mahasiswa, KRS, kuesioner) Daftar hasil Studi, Perwalian
dan Pemrosesan Nilai (DNA), dan sistem entri nilai PPL secara
online untuk guru pembimbing dan dosen pembimbing PPL.
Di samping itu, manajemen juga didukung dengan decision
support system (DSS). Yang paling tampak dalam hal DSS ini adalah
adanya fitur bagi pemegang simpul-simpul organisasi bidang
akademik untuk melihat kondisi real time para mahasiswa dan
sebagian informasi performa dosen dalam bentuk hasil penilaian
kinerja dosen dalam mengajar oleh mahasiswa. Informasiinformasi ini dapat diakses oleh pemegang simpul manajemen
yang relevan dan berwenang. Misalnya, Dekan dan Wakil Dekan I
dapat sewaktu-waktu melihat rekaman status semua mahasiswa
di lingkungan fakultasnya yang meliputi, antara lain, histori
registrasi mahasiwa, penyelesaian studi, dan lain-lain.
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3.4.10

Peningkatan Citra FMIPA UM di Tingkat Nasional
dan Internasional melalui Kompetisi Bidang
Ipteks dan OlahRaga

Peningkatan citra UM di tingkat nasional dan internasional
dapat terlaksana melalui bidang ipteks dan olah raga. Peningkatan
ini sangat terkait dengan pembinaan dan pendampingan terhadap
mahasiswa, keikutsertaan dalam ajang kompetisi, dan pemberian
penghargaan. Pembinaan dan pendampingan mahasiswa yang telah
dilaksanakan dan berpotensi untuk berkompetisi tingkat nasional
dan internasional selama tahun 2014 telah menghasilkan prestasi
dan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi.
3.4.11

Promosi ke Dalam dan Luar Negeri

Kegiatan promosi FMIPA UM dilakukan dengan mengikuti
beberapa kegiatan promosi UM ke sekolah dan institusi, DU/DI
dalam negeri, pameran UM di dalam negeri, promosi UM ke luar
negeri, pameran UM ke luar negeri, dan pameran produk ilmiah,
seni, dan teknologi yang dilaksanakan UM. Realisasi promosi FMIPA
UM ke sekolah dan institusi serta DU/DI dalam negeri. Jumlah
promosi ini mengindikasikan bahwa UM telah mengoptimalkan
promosinya ke sasaran tersebut.
3.5

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis diarahkan
pada penguatan kapasitas UM untuk mendukung tata kelola UM
yang sehat, terbuka, dan akuntabel. Strategi yang digunakan
sebagai acuan dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
penyediaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya meliputi pengembangan sistem pengendalian internal UM
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP,
pengembangan satuan pengawasan internal (SPI), penyampaian
laporan kinerja unit dan laporan keuangan secara periodik,
pembuatan kontrak kinerja pejabat baru di awal masa jabatan,
dan kontrak kinerja unit di awal tahun anggaran, pengembangan
sistem manajemen berbasis ISO 9001:2008, perencanaan pro54
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gram dan anggaran tahun yang akan datang, penerapan sistem
penilaian berbasis kinerja, peningkatan disiplin kerja pegawai,
implementasi SABMN, penataan pengelolaan badan usaha,
optimalisasi implementasi SAP dan SAK, serta peningkatan dan
penguatan produk hukum. Kinerja tahun 2014 tentang program
penyediaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
dikemukakan sebagai berikut.
3.5.1 Penyusunan Pedoman Sistem Pengendalian Internal
Sistem Pengendalian Internal FMIPA UM merupakan kegiatan
penting yang harus dilakukan agar produk FMIPA UM dapat
dimanfaatkan oleh konsumennya. Pengendalian dan pengawasan
internal sudah berjalan dengan baik di FMIPA UM berdasarkan
peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan
diperolehnya predikat penyelenggaraan manajemen keuangan BLU
UM tingkat nasional di mana FMIPA UM juga berkontribusi dalam
keberhasilan ini.
Pelaksanaan pengawasan bersifat terpadu dan berjenjang,
dilaksanakan di FMIPA UM dan diverikasi di tingkat Universitas
melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI). Untuk bidang akademik,
dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu, Unit Penjaminan Mutu,
dan Satuan Penjaminan Mutu dengan berdasarkan pada pedoman
pengelolaan yang sudah disusun oleh SPM UM. Hasil kegiatan ini
menunjukkan bertambahnya jumlah mahasiswa yang mengalami
percepatan kelulusan dan lulus tepat waktu. Follow up kegiatan
ini berupa upaya penataan kurikulum, penataan perkuliahan, dan
upaya khusus dalam bentuk pertemuan yang melibatkan mahasiswa
yang teridentifikasi memiliki potensi lambat dalam penyelesaian
studi, Penasihat Akademik, Ketua Jurusan/Koordinator Prodi dan
pihak pimpinan FMIPA UM.
3.5.2

Pengendalian Perencanaan Program dan
Anggaran Secara Periodik

Pengendalian perencanaan program dan anggaran secara
periodik dilakukan mulai proses pengajuan Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA) unit kerja, penyusunan TOR, penyusunan proyeksi
penerimaan anggaran, penghitungan rasio mahasiswa tiap fakultas
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dan pascasarjana, penentuan proporsi anggaran untuk universitas dan unit kerja, penentuan alokasi anggaran tiap unit kerja,
dan penetapan tarif-tarif melalui peraturan rektor.
Penyusunan RBA dilakukan setiap tahun dengan mekanisme
bottom up, yakni tiap unit kerja pengguna anggaran membuat
usulan rencana kegiatan sesuai dengan Renstrabis unit dan
Kebijakan Tahunan UM. Penyusunan RBA di tingkat FMIPA dilakukan
dengan mempertimbangkan prioritas program yang ditetapkan
oleh program studi dan jurusan. Usulan RBA tiap jurusan selanjutnya
dikompilasi dalam bentuk Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) FMIPA
UM yang diajukan ke UM untuk diteruskan ke Kementerian untuk
digunakan sebagai bahan penyusunan RKA-K/L.
Penentuan besarnya alokasi dana tiap unit kerja dilakukan di
bawah koordinasi Wakil Dekan II dan Wakil Rektor II. Pembahasan
alokasi dana tersebut dilakukan secara transparan. Setiap jurusan
dapat mengetahui alokasi dana untuk semua unit kerja yang ada
di lingkungan FMIPA UM. Finalisasi alokasi dana tiap unit kerja
dilakukan melalui Rapat Pimpinan di tingkat fakultas.
Pada tahap implementasi, dilakukan evaluasi secara periodik
untuk monev kemajuan pelaksanaan kegiatan dan keterserapan
anggaran yang yang telah direncanakan. Evaluasi ini dimaksudkan
untuk menginventarisasi kendala-kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan kegiatan, memberikan menentukan srategi untuk
mengatasi kendala-kendala tersebut, serta melakukan revisi RKAK/L apabila memungkinkan.
3.5.3

Penyusunan Pedoman Sistem Penilaian Berbasis
Kinerja
Di bawah koordinasi UM, FMIPA UM berusaha memenuhi
harapan masyarakat, yakni sebagai lembaga pendidikan yang baik
dan bersih.Untuk itu, UM mengembangkan dan menerapkan sistem
pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang
dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).Tujuan penerapan sistem ini adalah agar penyelenggaraan
layanan pendidikan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bertanggung jawab, serta bebas dari praktik-praktik
kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pada tahun 2014 FMIPA UM
telah menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja. Seiring dengan
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dikembangkannya sistem perencanaan kegiatan dan anggaran,
pengukuran keberhasilan juga melihat tingkat penyerapan dana.
3.5.4

Pengintegrasian Penyusunan Perencanaan Pro
gram dengan Perencanaan Anggaran
Pengintegrasian penyusunan perencanaan program dan
perencanaan anggaran telah dilakukan dengan disusunnya rencana
strategis bisnis lima tahunan yang dituangkan dalam RBA tahunan.
Integrasi ini telah membantu memastikan tingkat keterserapan
dana. Dan pada tahun 2014 juga telah dikembangan kebijakan
urutan prioritas penyelesaian pembangunan gedung dengan
pendanaan saling silang dari unit yang berbeda.
3.5.5

Penetapan Pakta Integritas Kinerja oleh Para
Pejabat Baru

Kontrak kinerja pejabat baru di awal masa kerja telah
dilakukan oleh pimpinan UM, yang diikuti pimpinan FMIPA UM,
dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Dekan
FMIPA UM melakukan kontrak kinerja di awal tahun anggaran
dengan Rektor UM.Indikator utama yang digunakan untuk
pencapaian target adalah keberadaan dokumen program kerja
dan target kinerja pejabat baru, pakta integritas pejabat baru,
dan pakta integritas pimpinan unit kerja. Selama tahun 2014 UM
telah melaksanakan ketentuan perundangan yang berlaku tentang
pemberlakuan pakta integritas sebagaimana ketentuan Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Sistem kontrak kinerja semacam
ini sebagai cerminan penerapan sistem manajemen yang
mengedepankan akuntabilitas dan sistem pengendalian internal
sebagai prasyarat tercapainya misi dan tujuan UM sebagai
perguruan tinggi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (PK
BLU).
3.5.6

Penyusunan Sistem Akuntansi Aset, Sistem
Akuntansi Biaya, dan Sistem Akuntansi
Keuangan

Sebagai PT BLU, pada tahun 2014, UM bertanggungjawab
kepada 2 (dua) kementerian yang berbeda, yaitu Kementerian
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Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi serta
Kementerian Keuangan yang menerapkan dua sistem akuntansi
yang berbeda, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP). Mengacu pada kebijakan UM, bagian
keuangan FMIPA UM telah mengembangkan Pedoman Akuntansi
BLU sebagai acuan untuk penyusunan laporan keuangan. Namun
demikian, pedoman yang ada perlu dilakukan evaluasi dan
diimplementasikan di setiap unit terkait
3.5.7

Laporan Kinerja Unit dan Laporan Keuangan

Laporan kinerja unit dan laporan keuangan merupakan
dokumen penting yang akan digunakan oleh pimpinan sebagai
bahan dalam pengambilan keputusan strategis maupun teknis.
Indikator penting yang digunakan untuk mengukur ketercapaian
target kegiatan ini adalah keberadaan dokumen laporan kinerja
dan keuangan triwulanan dari setiap unit kerja dan dokumen
laporan hasil monev atas laporan kinerja dan keuangan unit kerja.
Selama tahun 2014 masih belum dibuat laporan kinerja dan
keuangan serta laporan hasil monev-nya. Laporan keuangan yang
telah disajikan masih berupa daya serap penggunaan dana sesuai
dengan RBA yang telah dibuat di masing-masing jurusan. Seberapa
jauh target outputnya tercapai dan bagaimana kaitannya dengan
dana yang terserap untuk masing-masing kegiatan belum dibuat
laporannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang PK BLU.
3.5.8

Perencanaan Program dan Anggaran Tahun yang
Akan Datang

Perencanaan program dan anggaran tahun yang akan datang
dibuat untuk memudahkan capaian kinerja secara optimal.
Indikator penting dalam kaitan dengan perencanaan program dan
anggaran tahun yang akan datang ini adalah tersedianya dokumen
hasil evaluasi ketercapaian kinerja tahun TS-1 dan dokumen
rencana program dan anggaran UM tahun TS+1. Dokumen rencana
program dan anggaran tahun 2014 berupa RBA 2014 telah dibuat
di tahun 2013.
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3.5.9

Disiplin Kerja Pegawai

Peningkatan status UM sebagai PKBLU memerlukan motivasi
dan semangat yang kuat dari sivitas akademika untuk
meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat. Untuk itu
perlu dikuatkan budaya disiplin kerja di lingkungan UM dengan
aturan formal yang mengikat pelakunya. Pada tahun 2011 telah
diterbitkan peraturan Rektor tentang disiplin pegawai di UM.
Keberadaan aturan ini dimaksudkan agar tercipta budaya disiplin
kerja para pegawai. Pengendalian dan evaluasi aturan ini dilakukan
oleh pimpinan tiap unit kerja dengan variasi yang tinggi.
3.5.10

Implementasi SABMN (Sistem Administrasi
Barang Milik Negara)

Implementasi SABMN telah diterapkan UM sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.06/2007 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan Peraturan Menteri
Keuangan No 102/PMK 05/2009 tentang Tata Cara rekonsiliasi
barang milik negara. Tahun 2011 UM telah melaksanakan sistem
administrasi BMN dengan baik. Dokumen Laporan pengadaan
barang, gedung, dan bangunan dari setiap unit kerja telah
terealisasi 84%, telah ada 1 dokumen Standar Kompetensi Pengelola
BMN, sedangkan jumlah personil BMN telah ada 49 orang dari 40
orang yang ditargetkan.
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BAB IV
ANALISIS LINGKUNGAN

4.1. Analisis SWOT
Penyusunan Renstrabis FMIPA UM 2015–2019 memerlukan
analisis objektif tentang lingkungan internal dan eksternal UM
sampai dengan tahun 2014. Kondisi internal FMIPA UM tercermin
dari kinerja FMIPA UM dan kondisi eksternal FMIPA UM dapat dilihat
dari keseluruhan aspek di luar FMIPA UM yang berpengaruh terhadap
keberhasilan pencapaian tujuan FMIPA UM. Kedua kondisi internal
dan eksternal diidentifikasi dan dianalisis bersama-sama pada Bab
IV ini.
Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal
dimaksudkan untuk memperoleh gambaran seobjektif mungkin
tentang FMIPA UM sehingga dapat menggambarkan posisi FMIPA
UM yang sebenarnya. Posisi tersebut akan menjadi dasar utama
dalam menentukan strategi apa yang paling sesuai bagi FMIPA UM
untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang direncanakan
dalam kurun 5 (lima) tahun yang akan datang.
Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengindentifikasi
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki FMIPA UM, sedangkan analisis
lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang
dan ancaman yang dihadapi oleh FMIPA UM. Analisis lingkungan
dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.
Analisis kuantitatif didasarkan pada pembobotan setiap aspek dan
penilaian kinerja untuk setiap aspek yang disajikan. Bobot dari
setiap aspek mencerminkan arti penting atau besarnya pengaruh
aspek tersebut terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran strategis FMIPA UM. Penilaian kinerja untuk lingkungan
internal menunjukkan seberapa baik kinerja FMIPA UM pada aspek
tersebut, sementara penilaian kinerja untuk lingkungan eksternal
mencerminkan seberapa baik FMIPA UM memanfaatkan, merespon,
dan atau mengantisipasi aspek eksternal tersebut.
Dengan menggunakan analisis SWOT (strengthnesses, weaknesses, opportunies,and threats), analisis lingkungan ini akan
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menempatkan FMIPA UM pada suatu posisi yang menjadi dasar
dalam menyusun strategi pencapaian tujuan dan sasaran
strategisnya untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Analisis SWOT
akan digunakan untuk menyusun rencana strategis bisnis dengan:
(1) memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang, (2)
memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman, (3)
menghilangkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang, dan
(4) meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.
4.1.1.

Organisasi dan Sistem Pengelolaan

FMIPA UM memiliki struktur organisasi, dimana masing-masing
komponen atau unsur mempunyai tugas dan wewenang sesuai
dengan peraturan yang ada (Gambar 4.1). Unsur-unsur organisasi
FMIPA UM terdiri atas: pimpinan, senat fakultas, pelaksana
akademik, dan tenaga kependidikan (supporting staff).
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UPM
= Unit Penjaminan Mutu (Tingkat Fakultas)
GPM
= Gugus Penjaminan Mutu (Tingkat Jurusan/Prodi)
LP3
= Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran
P4G
= Pusat Pengembangan Profesi Guru
P4L
= Pusat Pengembangan Program Pengalaman Lapangan
Garis _____
Koordinasi di Tingkat Fakultas
Garis - - - Koordinasi dengan Lembaga di Luar Fakultas
Gambar 4.1. Struktur Organisasi FMIPA
Universitas Negeri Malang

Unsur pimpinan terdiri atas Dekan dan 3 (tiga) wakil dekan.
Dekan sebagai pimpinan tertinggi mempunyai tugas memimpin
pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, dan pembinaan sivitas akademika di
lingkungan FMIPA. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu
oleh tiga orang wakil dekan, sebagai berikut.
1.

2.
3.

Wakil Dekan I membantu bidang pendidikan dan
pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, perencanaan, dan kerjasama.
Wakil Dekan II membantu bidang administrasi umum dan
kepegawaian.
Wakil Dekan III membantu bidang kemahasiswaan dan
alumni.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, pimpinan fakultas
dibantu oleh pelaksana akademik dan tenaga kependidikan (supporting staff). Unsur pelaksana akademik terdiri dari ketua
jurusan, sekretaris jurusan, koorprodi, kepala laboratorium, kepala
laboratorium sentral, kepala workshop, dan kelompok bidang
keahlian.Tugas utama pelaksana akademik adalah melaksanakan
kegiatan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan bidang ilmu dan
program studi yang ada di masing-masing jurusan atau program
studi.
Tenaga kependidikan (supporting staff) bertugas melakukan:
administrasi pendidikan, umum dan perlengkapan, keuangan dan
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kepegawaian, serta kemahasiswaan dan alumni.Tenaga
kependidikan (supporting staff) dikepalai oleh Seorang Kepala
Bagian Tata Usaha (Kabag TU) yang dibantu oleh empat Kepala
Sub Bagian (Kasubag). Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung
jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Subag yang ada
di bawah binaannya. Sub Bagian (Subag) yang ada di FMIPA UM
ada 4, yaitu: (1) Subag Akademik, (2) Subag Umum dan Barang
Milik Negara, (3) Subag Keuangan dan Kepegawaian, dan (4)
Subag Kemahasiswaan dan Alumni. Masing-masing subbagian
memiliki jabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Berdasarkan Statuta UM tahun 2014, UM telah melakukan
penataan tata kelola pascasarjana. Secara akademik, program
studi magister dan doktor dikelola oleh fakultas dan jurusan,
sehingga jumlah prodi di FMIPA UM menjadi 20 prodi. Kedua puluh
program studi tersebut telah terakreditasi oleh BAN-PT (Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Sebaran nilai akreditasi
program studi di FMIPA UM adalah sebagai berikut. (1) prodi yang
memperoleh nilai A sebanyak 7 prodi atau 35%, (2) prodi yang
memperoleh nilai B sebanyak 8 prodi atau 40%, dan (3) prodi
yang memperoleh nilai C sebanyak 5 prodi atau 25%. Prodi yang
masih memperoleh nilai C tersebut dapat diklasifikasikan: (1)
ada 2 prodi baru (belum pernah mengajukan akreditasi) yakni S3
Pendidikan Kimia dan S1 Pendidikan IPA, dan (2) ada 3 prodi yang
sudah pernah mengajukan pada saat belum meluluskan sehingga
nilai akdeditasinya tidak bisa optimal (C), yakni prodi Pendidikan
Profesi Guru Fisika, Kimia, dan Biologi. Masih cukup banyaknya
prodi di FMIPA UM yang memiliki nilai akreditasi C, maka
pengelolaan FMIPA UM perlu melakukan percepatan penangan untuk
meningkatkan status akreditasi tersebut, karena tuntutan dunia
kerja mensyaratkan akreditasi prodi minimal B.
FMIPA UM juga telah membangun sarana komunikasi ilmiah
dengan menerbitkan berbagai jurnal ilmiah yang terbit 2 kali
setahun untuk setiap jurnal. Nama-nama jurnal FMIPA UM disajikan
pada Tabel 4.1.
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Tabel 4.1. Jurnal Terbitan FMIPA Universitas Negeri Malang
No.
1.

Lembaga
Penerbit
Fakultas MIPA

Nama Jurnal

ISSN

Jurnal
2355-7044
Pembelajaran Sains

2.

Jurusan
Matematika

Pendidikan
Matematika

2338-1396

3.

Jurusan Fisika

Matematika
Foton

2338-1396
1410-3273

4.

Jurusan Kimia

5.

Jurusan
Biologi

Media Komunikasi
1410-0010
Kimia
Media Komunikasi
2407-7704
Pembelajaran Kimia
Chimera
0853-8824
Jurnal Pendidikan
Biologi

2085-6873

Isi Artikel
Pembelajaran Sains
(Kimia, Fisika, Biologi,
dan IPA)
Pengajaran Matematika

Matematika
Fisika dan
Pengajarannya
Ilmu Kimia
Pembelajaran Kimia
Biologi
Pendidikan Biologi

Jurnal yang diterbitkan di FMIPA UM relatif banyak. Hal ini
bisa mempermudah komunikasi ilmiah, tidak hanya di lingkungan
FMIPA UM namun juga komunikasi ilmiah dengan FMIPA universitas-universitas lain. Jurnal-jurnal yang dimiliki oleh FMIPA UM dan
jurusan-jurusan di lingkungan FMIPA UM pernah terakreditasi
nasional, namun saat ini
jurnal-jurnal tersebut ini tidak
terakreditasi lagi. Hal ini menjadi tantangan dalam sistem
pengelolaan FMIPA UM, dimana perlu upaya maksimal lagi agar
jurnal-jurnal di lingkungan FMIPA UM dapat terakreditasi lagi.
Deskripsi SWOT
Kekuatan (Strength) beberapa kekuatan yang dimikili oleh
FMIPA
(a) FMIPA UM telah memiliki struktur organisasi yang
mant ap, disert ai dengan j abaran t ugas ( job description)
yang jelas, (b) sistem pengelolaan yang dilakukan di FMIPA
UM mengikuti pola pengelolaan reflektif, yaitu
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perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (untuk
memperbaiki perencanaan berikutnya).
Kelemahan (Weakness) (1) Masih cukup banyak prodi di FMIPA
UM yang memiliki status akreditasi C, sehingga perlu upaya
keras dari fakultas agar segera terjadi peningkatan status akreditasi tersebut. (2) jurnal yang dimiliki oleh
FMIPAUM dan Jurusan di lingkungan FMIPA UM tidak
terakreditasi
Peluang (Opportunity) (1) Adanya kebijakan regulasi UM tentang
penataan pengelolaan akademik pascasarjana bahwa
secara akademik prodi-prodi di pascasarjana dikelola oleh
fakultas dan jurusan. Hal ini akan menjadi peluang
berkembang iklim akademis secara lebih cepat, dan (2)
Adanya kesempatan bagi FMIPA UM untuk bekerjasama
dengan berbagai universitas di dalam dan di luar negeri.
Ancaman (Threat) (1) Adanya berbagai kebijakan dari Ditjen
Dikti yang memiliki konsekuensi ancaman bagi FMIPA UM
seperti tuntutan publikasi, aturan kenaikan pangkat, dan
sebagainya. (2) semakin banyaknya perguruan tinggi
negeri maupun swasta yang memiliki fakultas matematika
dan ilmu pengetahuan alam.
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ANALISIS SWOT

EKSTERNAL

Peluang (O)

Ancaman (T)

4.1.2.

INTERNAL
Kekuatan (S)
Kelemahan (W)
Memanfaatkan S untuk
Menghilangkan W dengan
menang-kap O (S-O)
memanfaatkan O (W-O)
- Melakukan penataan
- Mengoptimalkan integrasi
organisasi FMIPA yang
S1, S2, dan S3 untuk
mengintegrasikan prodi S2
meningkatkan budaya
dan S3
menulis bagi mahasiswa dan
- mengoptimalkan sistem
dosen, sehingga bisa
pengelolaan prodi dengan
mempermudah upaya
mengintegrasikan S1, S2, dan
meningkatkan status
S3
akreditasi prodi dan jurnal
Memanfaatkan S untuk
Meminimalkan W untuk
menghindari T (S-T)
menghindari T (W-T)
- Meningkatkan sistem
- Meningkatkan status
pengelolaan dalam
akreditasi prodi dan jurnal
menangani jurnal, sehingga
agar mampu bersaing
dapat terakreditasi dan
dengan perguruan tinggi
memenuhi aturan kebijakan
lain dan memenuhi
dikti
tuntutan kebijakan dikti
- Dalam sistem pengelolaan
perlu memfasilitasi dosendosen yang ingin
mempublikasikan karyanya di
jurnal internasional
- membangun icon keunggulan
yang khas yang tidak dimiliki
oleh perguruan tinggi lain,
sehingga lebih eksis dalam
berkompetisi

Sarana dan Prasarana

FMIPA UM berada pada posisi yang sangat strategis dengan
areal yang luas dan kondisi lingkungan yang asri. Lokasi FMIPA
UM, terletak di kampus utama yang dapat diakses dari pintu
utama, yaitu Jalan Semarang 5, maupun pintu Jalan Cakrawala
Malang. Gedung FMIPA UM terdiri atas 8 (delapan) gedung yaitu
gedung O-1 sampai dengan O-8. Kedelapan gedung tersebut
dimanfaatkan untuk ruang perkantoran, ruang perkuliahan, dan
laboratorium.
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DENAH LOKASI GEDUNG FMIPA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Jl. Semarang 5, Malang

O8

Gambar 4.2. Denah Lokasi Gedung FMIPA Universitas Negeri Malang

•

Gedung O-1 (FMIPA)
Gedung O-1 (FMIPA) adalah gedung administrasi umum; terdiri
dari dua lantai dengan luasan total 1.600 m2. Lantai satu
dimanfaatkan untuk layanan administrasi akademik,
administrasi umum dan perlengkapan, administrasi keuangan
dan kepegawaian serta administrasi kemahasiswaan dan
alumni. Juga terdapat kantor Koordinator Pengelola Praktek
Kerja Lapangan (PKL) dan Pengembangan Lesson Study
kerjasama dengan pihak Jepang (JICA) dan Benesse
Coorporation Jepang, Unit Penjaminan mutu, Ruang Senat
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•

•

•

FMIPA, dan ruang rapat. Lantai dua digunakan untuk kantor
pejabat fakultas (Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan
Wakil Dekan III), ruang rapat, serta aula yang memiliki daya
tampung sampai dengan 300 kursi.
Gedung O-2 (KIM)
Gedung O-2 (KIM) adalah gedung Jurusan Kimia; terdiri dari
tiga lantai dengan luasan total 2.400 m 2. Lantai satu
dimanfaatkan untuk layanan administrasi Jurusan Kimia
(kantor Ketua dan Sekretaris Jurusan, kantor Kepala
Laboratorium, dan laboran). Juga terdapat ruang kerja
dosen, ruang rapat dengan kapasitas 150 kursi dan
laboratorium penelitian mahasiswa tahun terakhir. Lantai
dua dan tiga dimanfatkan untuk laboratorium dan ruang
peralatan khusus. Laboratorium yang terdapat di gedung
O-2 Adalah Laboratorium Kimia Dasar, Laboratorium Kimia
Anorganik, Laboratorium Kimia Organik, Laboratorium Kimia
Fisika, Laboratorium Kimia Analitik Dan Instrumentasi, dan
Laboratorium Biokimia. Tiap laboratorium dapat menampung
30-40 orang mahasiswa, dan didukung peralatan lengkap.
Ruang peralatan khusus terdiri dari ruang spektrofotometer
UVVis, ruang Fourier Transform Infra Red (FTIR) ruang
Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Selain itu juga
terdapat ruang penyimpanan peralatan gelas dan bahan kimia.
Gedung O-3 (GKB)
Gedung O-3 (GKB) adalah gedung kuliah bersama; terdiri
dari tiga lantai dengan luasan total 2.400 m2. Lantai satu
digunakan sebagai kantor Ketua Prodi IPA, Ketua
Laboratorium IPA, Ruang Baca, dan layanan adminidtrasi
Prodi Pendidikan IPA, Laboratorium IPA dan Ruang Kuliah.
Pada lantai satu, dua, dan tiga terdapat 18 ruang yang
dimanfatkan untuk kuliah teori bagi semua jurusan yang
ada di lingkungan FMIPA UM. Tiap ruangan kuliah dapat
menampung 30–90 Mahasiswa.
Gedung O-4 (GLB)
Gedung O-4 adalah Gedung Laboratorium Bersama (GLB)
atau Laboratorium Mineral dan Material Maju dengan luasan
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total 1.600 m2. Lantai satu dimanfaatkan untuk praktikum,
penelitian dan Laboratorium Fisika Dasar, Laboratorium
Biologi Umum. Lantai dua dimanfatkan untuk laboratorium
Kimia dasar, Workshop, dan Produksi Media Pembelajaran.
Gedung O-5 (BIO)
Gedung O-5 (BIO) adalah gedung Jurusan Biologi; terdiri
atas tiga lantai dengan luasan total 2.400 m2. Lantai satu
dimanfaatkan untuk layanan administrasi Jurusan Biologi
(kantor Ketua dan Sekretaris Jurusan,kantor korprodi,
kantor Kepala Laboratorium dan laboran), ruang rapat
dosen, perpustakaan, beberapa ruang kerja dosen,
Laboratorium Ekologi dan Lingkungan, Laboratorium PBM
dan microteaching. Lantai dua dimanfatkan untuk
laboratorium dan ruang bahan dan peralatan khusus,
Laboratorium Botani, Laboratorium Zoologi, Laboratorium
Fisiologi Tumbuhan dan Laboratorium Anatomi/Fisiologi
Manusia/Hewan. Lantai tiga dimanfaatkan untuk
Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Genetika,
Laboratorium Mikroteknik, Laboratorium Kultur Jaringan
Tumbuhan, Laboratorium Kultur Jaringan Hewan dan Regulasi
Genetik, dan Laboratorium Biomolekuler.
Gedung O-6 (FIS)
Gedung O-6 (FIS) adalah gedung Jurusan Fisika; terdiri dari
tiga lantai dengan luasan total 2.400 m 2 . Lantai satu
dimanfaatkan untuk layanan administrasi Jurusan Fisika
(kantor Ketua dan Sekretaris Jurusan, kantor kepala
laboratorium dan laboran), ruang kerja dosen, ruang seminar, laboratorium elektronika dasar, dan bengkel (workshop).
Lantai dua dimanfaatkan untuk: ruang dosen, ruang baca
(ruang buku referensi), laboratorium komputer, laboratoriun
elektronika instrumentasi, dan ruang kuliah. Lantai tiga
dimanfatkan untuk: laboratorium pembelajaran,
laboratorium fisika modern, laboratorium elektromagnetik,
laboratorium fisika nano material, laboratorium fisika termal,
laboratorium elektronika digital, laboratorium teori dan
komputasi, laboratorium astronomi, dan ruang dosen.
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Gedung O-7 (MAT)
Gedung O-7 (MAT) adalah gedung Jurusan Matematika; terdiri
atas tiga lantai dengan luasan total 2.400 m2. Lantai satu
dimanfaatkan untuk Laboratorium Komputer, ruang kuliah,
ruang kepala laboratorium, dan ruang PABTI. Lantai dua
dimanfaatkan untuk ruang kuliah, ruang dosen, ruang baca,
dan ruang layanan administrasi jurusan (kantor ketua dan
sekretaris jurusan). Lantai tiga dimanfaatkan untuk aula
(kapasitas sampai dengan 120 kursi), ruang kuliah,
perpustakaan, ruang baca, ruang dosen, dan mushola. Pada
Laboratorium dan bengkel dilengkapi perangkat
pembelajaran, termasuk LCD Projector, VCD Player, berbagai
jenis Software, 60 komputer multimedia yang terhubung
dengan sistem LAN, dan internet.
Gedung O-8 (SPA)
Gedung O-8 (SPA) adalah gedung perkuliahan dan kegiatan
mahasiswa, terdiri atas tiga lantai dengan luas total 2.400
m2. Lantai satu digunakan kantor Organisasi Mahasiswa,
Unit Kegiatan Mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan.
Lantai dua dan tiga dimanfaatkan untuk kegiatan
perkuliahan.
Gedung Pusat Kewirausahaan/Kantin
Terdiri dari 9 unit, antara lain
1. delapan unit digunakan untuk layanan kebutuhan sivitas
akademika;
2. satu unit khusus untuk digunakan praktek matakuliah
kewirausahaan; dan
3. fasilitas lain digunakan untuk akses wifi mahasiswa.
Kanopi antara gedung O5 dan O6
Dipergunakan untuk diskusi mahasiswa
Kanopi dibelakang Gedung O1
Dipergunakan untuk layanan mahasiswa
Penambahan lahan parkir kendaraan
Dipergunakan untuk memenuhi kapasitas parkir kendaraan
roda 2 dan roda 4
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Laboratorium yang ada di tiap jurusan (lihat Tabel 4.2)
dirancang untuk mendukung praktikum mahasiswa baik program
studi kependidikan maupun non kependidikan. Jenis laboratorium
di tiap jurusan disesuaikan dengan bidang keterampilan yang
diharapkan akan dimiliki oleh setiap lulusannya. Setiap laboratorium
di lingkungan FMIPA UM telah dilengkapi dengan peralatan yang
memadai dana rutin, hibah pemerintah Jepang melaui (JICA) dan
hibah pemerintah pusat atau hibah yang lain.
Tabel 4.2. Jenis Laboratorium dan Kapasitas Tempat Duduk di Setiap
Jurusan
Nama Laboratorium

Kapasitas Tempat
Duduk

A. Jurusan Matematika
- Lab. Komputasi

- Lab. PBM Matematika
B. Jurusan Fisika
- Lab. Fisika Dasar
- Lab. Fisika Teori dan
Komputasi
- Lab. Elektronika dan
Instrumentasi
- Lab. Fisika Nano Material
- Lab. Fisika Termal
- Lab. Elektronika Digital
- Lab. Komputer
- Lab. PBM Fisika
- Lab. Elektromagnetik
- Lab. Fisika Modern
- Lab. Astronomi
- Workshop
C. Jurusan Kimia
- Lab. Kimia Dasar
- Lab. Kimia Organik
- Lab. Kimia Fisik
- Lab. Kimia Analitik
- Lab. Biokimia
- Lab. PBM Kimia
- Lab. Kimia Anorganik
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40
30
30
30
40
30
40 & 40
10
40

Posisi Ruang
Gedung O-7,
Gedung O-7,
Gedung O-7,
Gedung O-4,
Gedung O-4,
Gedung O-7,

Ruang 101
Ruang 102A
Ruang 102B
Ruang 102C
Ruang 103
Ruang 106

Gedung O-4, Ruang 103, 207
Gedung O-6, Ruang308
Gedung O-6, Ruang 203

10
10
10
40 & 20
25
30
30
10
30

Gedung O-6,
Gedung O-6,
Gedung O-6,
Gedung O-6,
Gedung O-6,
Gedung O-6,
Gedung O-6,
Gedung O-6,
Gedung O-6,

Ruang303
Ruang307
Ruang312
Ruang216, 217
Ruang 316
Ruang 317
Ruang 318
Ruang 318 (atas)
Ruang117

35
35
35
35
35
50
35

Gedung O-2,
Gedung O-2,
Gedung O-2,
Gedung O-2,
Gedung O-2,
Gedung O-2,
Gedung O-2,

Ruang 103
Ruang 203
Ruang 207
Ruang 209
Ruang 303
Ruang 307
Ruang 309
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D. Jurusan Biologi
- Lab. PBM Biologi
- Lab. Ekologi
- Lab. Fisiologi Tumbuhan
- Lab. Botani
- Lab. Fisiologi Hewan
- Lab. Zoologi
- Lab. Mikrobiologi
- Lab. Kultur Jar. Tumbuhan
- Lab. Genetika
- Lab. Mikroteknik
- Lab. Regulasi Genetik
- Lab Biomolekul
- Lab Miroteaching

40
40
40
40
40
40
40
20
40
20
20
20
20

Gedung O-5,
Gedung O-5,
Gedung O-5,
Gedung O-5,
Gedung O-5,
Gedung O-5,
Gedung O-5,
Gedung O-5,
Gedung O-5,
Gedung O-5,
Gedung O-5,
Gedung O-5,
Gedung O-5,

E. Prodi Pendidikan IPA

30

Gedung O-3, Ruang 106

Ruang 108
Ruang 109
Ruang 205
Ruang 209
Ruang 210
Ruang 212
Ruang 305
Ruang 309
Ruang 310
Ruang 307
Ruang 316
Ruang 314
Ruang 108

Selain memiliki laboratorium di masing-masing jurusan, FMIPA
UM juga memiliki Laboratorium Mineral dan Material Maju yang
dapat digunakan oleh mahasiswa di lingkungan FMIPA UM terutama
jurusan Fisika, Kimia, dan Biologi. Laboratorium ini merupakan
laboratorium yang memiliki alat-alat penelitian yang tergolong
canggih, sehingga dosen dan mahasiswa bisa memanfaatkan
laboratorium tersebut untuk melakukan penelitian. Laboratorium
Mineral dan Material Maju FMIPA UM merupakan penunjang riset
bersama dosen dan mahasiswa. Laboratorium Mineral dan Material Maju memiliki bagian-bagian yang disajikan pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3. Laboratorium Mineral dan Material Maju FMIPA Universitas
Negeri Malang
Sub Laboratorium

Peralatan
XRD

Nanopartikel
XRF
Mikroanalis

SEM-EDAX

Geofisik

GPR dan Geolistrik
GC-MS

Kimia Instrumentasi

Bioteknologi dan
Biomolekuler

FTIR
PCR dan RT-PCR
Total Carbon
Analyzer

Fungsi
Untuk analisis struktur kristal
senyawa
Analisis komposisi unsur dalam
sampel (batuan)
Sebagai mikroskop elektron
perbesaran sampai satu juta kali
Analisis lapisan bawah tanah
termasuk sumber air dan minyak
Analisis komponen senyawa organik
Analisis gugus fungsi senyawa
organik
Analisis dan perbanyakan DNA
Penentuan kadar karbon senyawa
organik
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4.1.3.

Perpustakaan dan Sarana Lainnya

Terhitung mulai Januari 2010, perpustakaan fakultas disebar
ke berbagai perpustakaan jurusan. Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan layanan perpustakaan yang ada di masing-masing
jurusan. Sarana Penunjang lainnya di FMIPA UM antara lain adalah
aula, kantin, parkir mobil dan motor, sarana percetakan, unit
foto copy, tempat Kegiatan Ormawa, taman-taman, kanopi, dan
gazebo. Keberadaan sarana penunjang tersebut sangat bermanfaat
bagi semua sivitas akademika.
Deskripsi SWOT
Kekuatan (Strength) (a) FMIPA UM telah memiliki sarana dan
prasarana yang lengkap, terpelihara, dan berada di lokasi
yang sangat strategis. (b) Laboratorium di FMIPA UM
kondisinya baik dan relatif “canggih” untuk penelitian.
Kelemahan (Weakness) (1) ruang kerja mandiri dosen (1 ruang
untuk satu orang) masih kurang dalam jumlah dan perlu
ditambah. (2) ruang kerja mahasiswa yang terpadu dengan
ruang kerja dosen masih kurang.
Peluang (Opportunity): adanya hibah kompetisi yang diluncurkan
oleh Pemerintah memberi peluang peningkatan sarana dan
prasarana.
Ancaman (Threat)(1) Perkembangan ICT yang sangat pesat
berdampak pada perlunya selalu meng-upgrade software yang
dimiliki. (2) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni (Ipteks) yang sangat pesat menuntut upgrade
fasilitas laboratorium secara berkala.
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ANALISIS SWOT

Peluang (O)

EKSTERNAL
EKSTERNAL

Ancaman (T)

INTERNAL
Kekuatan (S)
Kelemahan (W)
Memanfaatkan S untuk
Menghilangkan W dengan
menang-kap O (S-O)
memanfaatkan O (W-O)
- Lokasi FMIPA yang strategis
- Mengajukan usulan hibah
dapat dijadikan bahan untuk
ke lembaga penyandang
mengajukan bantuan sarana
hibah untuk melengkapi
dan prasarana pada hibahruang kerja dosen
hibah yang diselenggarakan
oleh dikti

Memanfaatkan S untuk
menghindari T (S-T)
- Ketersediaan sarana dan
prasarana (IT) di FMIPA yang
lengkap dan dapat
digunakan untuk mengupgrade sofware-sofware
terbaru

Meminimalkan W untuk
menghindari T (W-T)
- Menambah ruang kerja
mandiri dosen agar
kinerja dosen dapat
optimal dan bisa
mengikuti perkembangan
Ipteks.

Dosen
Dosen adalah tenaga inti untuk pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Kualitas dan kuantitas dosen merupakan salah
satu penentu terlaksananya pembelajaran, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. FMIPA memiliki 20 program studi
yang meliputi jenjang S1, PPG, S2, dan S3. Dosen FMIPA UM
bertugas di prodi-prodi tersebut sesuai dengan kompetensinya.
Pada dasarnya dosen FMIPA UM memiliki based camp di jurusan
S1, sehingga penugasan di prodi PPG, S2 dan S3 sebagai tambahan
tugas. Dalam hal ini prodi PPG, S2, dan S3 sebenarnya tidak
memiliki dosen. Penugasan dosen di PPG, S2, dan S3 diatur oleh
pimpinan jurusan dan pimpinan fakultas.
Jumlah dosen FMIPA sebanyak 189 orang, tersebar di: jurusan
matematika 51 orang, jurusan Fisika 45 orang, jurusan Kimia
42 orang, jurusan Biologi 43 orang, dan prodi Pendidikan IPA 8
orang. Jurusan-jurusan di lingkungan FMIPA UM memiliki prodi
kependidikan dan prodi non kependidikan. Sebaran dosen FMIPA
UM: kependidikan 79 orang dan non kependidikan 110 orang. Hal
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ini menunjukkan bahwa proporsi dosen kependidikan dan non
kependidikan berimbang dan dapat memperkuat penguasaan
keilmuan di jurusan masing-masing. Dari 189 dosen di FMIPA UM,
ada 17 dosen yang memiliki jabatan guru besar. Adapun sebaran
dosen disajikan pada Tabel 4.5.
Untuk membantu pelaksanaan aktivitas di laboratorium, FMIPA
UM juga didukung oleh sejumlah tenaga teknisi/laboran.Jumlah
tenaga teknisi/laboran di FMIPA UM sebanyak 23 orang terdiri
atas 14 orang PNS dan 9 orang tenaga kontrak tersebar di
laboratorium Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Dibandingkan
dengan jumlah laboratorium yang ada (35 sublab), serta jam
layanan kepada mahasiswa dan dosen (mulai pk 07.00 s.d 18.00),
jumlah tenaga laboran tersebut masih belum memadai. Untuk
mendukung layanan administrasi dan kerumahtanggaan fakultas,
saat ini FMIPA UM didukung oleh 58 orang tenaga kependidikan
(supporting staff), terdiri atas 40 orang PNS dan 18 tenaga kontrak
bertugas di kantor fakultas dan jurusan.

NO

JURUSAN/
PRODI

K N K N K N

1. MATEMATIKA
a. Pend. Matematika 0
b. Matematika
2. FISIKA
a. Pend. Fisika

IJAZAH TERTINGGI
S2
S3
JML

S1

11
0

1

11
0

b. Fisika

13
18

K

24
9

7
20

N

K+N

GURU
BESAR

Tabel 4.4. Sebaran Dosen FMIPA berdasarkan Jurusan

51

5

JML

STUDI LANJUT
S2
S3
K N K N

0

27
19

6

5
0

45

1

1

26

2
2

0

5

3. KIMIA
a. Pend. Kimia
b.Kimia
4. BIOLOGI
a. Pend. Biologi
b. Biologi
5. Pendidikan IPA
Jumlah
Presentase

76

1

7

4
16

2

12
14

42

5
9
16
43
0
16
11
27
0 0 5 2 1 0 8
8
4 0 39 72 34 40 79 110 189
41,8 58,2
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4

30

0

7
0

7

2
1

0
17
9,0

5

4

1
1 1 17 16

Keterangan:

N
K

= Non Kependidikan
= Kependidikan

DESKRIPSI SWOT
Berdasarkan uraian yang diberikan di atas dapat dideskripsikan
SWOT sebagai berikut.
Kekuatan (Strength) (1) Jumlah dosen cukup banyak dan
sebarannya berimbang antara kependidikan dan non
kependidikan. (2) Dosen yang bergelar doktor cukup banyak
(hampir 40%)
Kelemahan (Weakness) (1) Belum ada pemetaan potensi dosen
yang disertai dengan proyeksi kebutuhan pengembangan
dalam jangka waktu panjang. (2) jumlah dosen guru besar
masih sedkit (8,4%).
Peluang (Opportunity)(1) Adanya stimulus dari Dikti/Universitas
bagi dosen yang menulis di jurnal internasional. (2) Adanya
kebutuhan tenaga ahli pengembangan pendidikan MIPA
Ancaman (Threat) Semakin sulitnya aturan pengajuan pangkat
terutama ke guru besar, sehingga percepatan ke guru besar
masih mengalami kendala.
ANALISIS SWOT

EKSTERNAL

Peluang (O)

Ancaman (T)

INTERNAL
Kekuatan (S)
Kelemahan (W)
Memanfaatkan S untuk
Menghilangkan W dengan
menangkap O (S-O)
memanfaatkan O (W-O)
- Mendorong dosen yang sudah - Melakukan pemetaan potensi
doktor untuk menulis artikel di dosen untuk melayani
jurnal internasional
kebutuhan ahli pendidikan
MIPA
Memanfaatkan S untuk
Meminimalkan W untuk
menghindari T (S-T)
menghindari T (W-T)
- Memanfaatkan potensi dosen - meningkatkan publikasi
yang sudah doktor untuk segera ilmiah internasional untuk
mengurus kepangkatannya ke
persepatan ke guru besar
guru besar
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Kemahasiswaan
Pada Tahun Akademik 2013/2014, FMIPA UM menerima
mahasiswa baru sebanyak 870 mahasiswa, dengan rincian 527
mahasiswa Program S-1 Kependidikan dan 343 mahasiswa Program S-1 Non-kependidikan. Sebaran jalur masuk FMIPA: melalui
jalur SNMPTN sebanyak 331 mahasiswa, melalui jalur SBMPTN
sebanyak 360 mahasiswa, dan melalui jalur mandiri sebanyak
179 mahasiswa.
Jumlah mahasiswa Program S-1 FMIPA Universitas Negeri Malang
pada Semester Gasal 2013/2014 berjumlah 3.119 mahasiswa, yang
tersebar ke dalam Sembilan prodi.Prodi kependidikan sebanyak
1.872 mahasiswa dan prodi non kependidikan sebanyak 1.247
mahasiswa. Rincian jumlah mahasiswa per prodi adalah: (1) Prodi
S1 Pendidikan Matematika 472 mahasiswa, (2) Prodi S-1
Matematika 305 mahasiswa, (3) Prodi S-1 Pendidikan Fisika 431
mahasiswa, (4) Prodi S-1 Fisika 302 mahasiswa, (5) Prodi S-1
Pendidikan Kimia 448 mahasiswa, (6) Prodi S-1 Kimia 320
mahasiswa, (7) Prodi S-1 Pendidikan Biologi 404 mahasiswa, Prodi
S-1 Biologi 330 mahasiswa, dan Prodi S-1 Pendidikan IPA 117
mahasiswa. Untuk mahasiswa magister dan doktor, pengelolaan
administrasi dilakukan bersama pasca sarjana
Rasio jumlah dosen dan mahasiswa di FMIPA UM, adalah sebagai
berikut: (1) Jurusan Matematika, sebesar 1:16, (2) Jurusan
Fisika, sebesar 1:16, (3) Jurusan Kimia, sebesar 1:16, dan (4)
Jurusan Biologi sebesar 1:16, Untuk tingkat FMIPA UM rasionya
adalah 1:16. Tingkat persaingan atau tingkat keketatan masuk
ke program studi di FMIPA UM dalam lima tahun terakhir dapat
dilihat pada Tabel 4.5.
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Tabel 4.5. Tingkat Persaingan Masuk ke Program Studi di FMIPA
Universitas Negeri Malang Tahun 2009/2010 s.d. 2013/2014.

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Pendidikan Matematika
Mathematics Education
Pendidikan Fisika
2
Physics Educations
Pendidikan Kimia
3
Chemistry Education
Pendidikan Biologi
4
Biology Education
Pendidikan IPA
5 Natural Science
Education
Matematika
6
Mathematics
Fisika
7
Physics
Kimia
8
Chemistry
Biologi
9
Biology
Rerata FMIPA
Mean in Faculty of
10
Mathematics and
Sciences
1

S1 Kependidikan

4,78

5,2

26,1

18,8

24,9

S1 Kependidikan

6,5

10,5

15,6

11,7

14,2

S1 Kependidikan

4,6

8,6

15,6

22,1

18,9

S1 Kependidikan

4,1

5,8

25,9

17,2

21,8

S1 Kependidikan

-

-

-

20,0

15,3

S1 Non-Kependidikan 12,9

19,6

8,2

11,4

13,1

S1 Non-Kependidikan 37,5

44,2

3,3

5,5

11,9

S1 Non-Kependidikan 11,6

21,0

6,0

7,2

14,3

S1 Non-Kependidikan 19,4

28,6

7,2

8,5

16,3

S1 Kependidikan
4,3
S1 Non-Kependidikan 16,0

7,1
26,8

20,8
6,1

18,0
8,1

19,6
14,0

Jenjang Program
(Level of Program)

2010/2011

No

2009/2010

Keketatan/Keenness (%)
Program Studi / Fak /
Jurusan (Program of
Study / faculty /
department)

Tingkat keketatan masuk ke FMIPA UM cukup tinggi dan
cenderung mengalami peningkatan. Tingkat keketatan prodi
kependidikan lebih tinggi dari prodi non kependidikan. Rata-rata
Indek Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan mahasiswa FMIPA UM dalam
kurun waktu tiga tahun terakhir adalah 3,21. Hal ini menunjukkan
prestasi akademik mahasiswa cukup baik. Adapun sebaran IPK
untuk setiap prodi adalah seperti pada Tabel 4.6.

Bab IV Analis Lingkungan

79

Tabel 4.6. Perolehan Rata-rata Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan dalam
Kurun Waktu Tiga Tahun Terakhir
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Program Studi
S-1 Pendidikan
Matematika
S-1 Matematika
S-1 Pendidikan
Fisika
S-1 Fisika
S-1 Pendidikan
Kimia
S-1 Kimia
S1- Pendidikan
Biologi
S-1 Biologi
S-1 Pendidikan
IPA
Rata-rata IPK
FMIPA

Jumlah Lulusan, Rata-rata IPK Tahun Akademik
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Gasal Genap SP
Gasal Genap SP Gasal Genap SP
3.14

3.3

3.22

3.25

3.33

3.26 3.14

3.27

3,12

2.99

3.19

3.01

3.13

3.17

3.09 3.06

3.21

3,08

3.11

3.42

3.2

3.26

3.53

3.34 3.42

3.52

3,50

3.09

3.23

3.17

3.06

3.25

3.22 3.13

3.41

3,23

3.15

3.23

3.18

3.22

3.28

3.33 3.16

3.35

3,31

3.08

2.95

3.01

2.88

3.24

3.12 3.06

3.34

3,17

3.14

3.22

3.22

2.92

3.24

3.31 3.17

3.41

3,29

3.04

2.96

3.12

3.17

3.27

3.15 3.17

3.23

3,19

3.34

3,24

Belum Meluluskan
3.09

3.19

3.14

3.11

3.29

3.23 3.165

Lama studi mahasiswa FMIPA UM relatif cukup baik, rata-rata
8,36 semester. Rata-rata masa studi paling lama adalah S1
Matematika, yakni 9,08 semester, sedangkan rata-rata masa studi
paling cepat adalah S1 Pendidikan Fisika, yakni 7,91.
Layanan Pembinaan PKM
Untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa dilakukan pelatihan
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bagi mahasiswa FMIPA UM
yang melibatkan pelatih profesional, tim penalaran universitas
dan tim penalaran fakultas yang kompeten. Dari hasil pelatihan
ditambah dengan “rekruitmen” mahasiswa yang sedang menyusun
skripsi, diperoleh hasil PKM yang memuaskan dibanding dengan
fakultas lain yang ada di luar FMIPA UM. Hasil pelatihan
menunjukkan adanya kemajuan jumlah PKM yang diusulkan dan
PKM yang didanai oleh Dikti. PKM tahun 2012: usulan 128 judul
dan didanai 40 judul. PKM tahun 2013: usulan 238 judul dan didanai
70 judul. PKM tahun 2014: usulan 256 judul dan didanai 82 judul.
Diagram berikut menyajikan trend perkembangan PKM.
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Layanan Pembinaan Olimpiade
Pembinaan terhadap mahasiswa telah secara intensif dilakukan
di jurusan dalam rangka mengikuti Olimpiade Matematika, Fisika,
Kimia, dan Biologi Tingkat Nasional, serta kegiatan LKTM yang
dilaksanakan Perguruan Tinggi lain. Pembinaan tersebut telah
menghasilkan banyak kejuaraan, seperti disajikan pada Tabel 4.7.
Tabel 4.7. Perolehan Kejuaraan Olimpaide Mahasiswa FMIPA
Bidang

Nama Mahasiswa

Matematika Mohammad Hafiiz

Biologi

M. Rifqi Hariri

Predikat
Juara II Olimpiade Bidang Matematika Tingkat
Nasional (yang diselenggarakan Ditjen Dikti).
Juara II Olimpiade Bidang Biologi Tingkat Provinsi
Jawa Timur (yang diselenggarakan Pertamina
bekerjasama dengan Universitas Indonesia).

Peringkat 8 Nasional (Gemastik ke IV) yang
diselenggarakan ITS Surabaya, 11-13 Okt. 2011
Juara Harapan I Lomba Karya Tulis Mahasiswa, Tingkat
Fisika
Moch. Amil Busthon Nasional yang diselenggarakan Universitas Jember, 8-10
November 2011
Adit Cahya
Finalis ITB Senior Programming Contest di ITB
Matematika
Ramadhan
Bandung, 8-10 November 2011
Juara II Olimpiade Tingkat Nasional Bidang Kimia
Muhammad Ihrom
Olimpiade Sains dan Teknologi (yang diselenggarakan Dinas
Kimia
Zain
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta)
Fisika
Meisithoh Niagawati Finalis Olimpiade Fisika Tingkat Nasional pada 12-16
Mei 2012
Juaniful Wafi
Juara II Olimpiade Fisika Tingkat Propinsi Jawa Timur
8 Oktober 2012
Biologi
M. Bagas Murditya
Juara III Olimpiade Biologi Tingkat Propinsi Jawa
Timur 8 Oktober 2012
Umum
Agus Sugiyanto, dkk Juara III Nasional Green Living and Youth Creativity
Competition 15 Juni 2012
Matematika

Umum
Umum
Umum

Adit Cahya
Ramadhan

Ahmad Husnul Huluq Terpilih sebagai peserta Program Indonesia Korea
Youth Excange Program pada 17 Oktober 2012
Juliatin Pusri Utami Finalis Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional tahun
2012
Sugeng Firmansyah

Finalis Ilmuan Muda Indonesia 11—17 Juli 2012
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Kimia

Ivan Ashifardhana

Biologi

M. Bagas Murditya

Kimia

Ivan Ashifardhana

Matematika Ilham Saiful Fauzi

Fisika

Lhuk Lhuah Qurutul
Aini

Peringkat IV Olimpiade Sains dan Teknologi Nasional
(OSN) yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga DIY, 29 Oktober s/d. 1 November 2013
Peringkat X Olimpiade Sains dan Teknologi Nasional
(OSN) yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga DIY, 29 Oktober s/d. 1 November 2013
Juara 3 Tingkat Propinsi Jawa Timur Olimpiade Sains
Nasional OSN-Pertamina Kategori Teori, 27 November
2013
Juara 2 Tingkat Propinsi Jawa Timur Olimpiade Sains
Nasional OSN-Pertamina Kategori Teori, 27 November
2013
Finalis Lomba Karya Tulis untuk Negeri di Universitas
Indonesia tanggal 31 Agustus s/d.7 September 2013

Layanan Beasiswa
Pada tahun 2014 mahasiswa FMIPA UM yang memperoleh
beasiswa sebanyak 952 mahasiswa (32,73%) terdiri atas penerima
beasiswa (a) PPA 205 orang, (b) BBM 284 orang, (c) Toyota
Astra, 5 orang, (d) Super Semar, 8 orang, (e) Bank Mandiri, 8
orang, (f) Bank Indonesia 8 orang, (g) BRI 7 orang, (h) BNI, 3
orang, (i) Bidik Misi 320 orang, (j) BUMN 15 orang, (k) YKAA
Rahmad 10 orang, (l) PT Gudang Garam 4, (m) PT Jarum 2
orang, (n) Pertamina 10 orang, (o)Pemda Kabupaten Kepulauan
Aru 37 orang, dan (p) Pemda Kabupaten Bintuni 17 orang.
DESKRIPSI SWOT
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, dapat
dideskripsikan SWOT untuk sebagai berikut:
Kekuatan (Strength) (1)Mahasiswa FMIPA UM memiliki banyak
prestasi baik akademik maupun non akademik baik di tingkat
lokal, wilayah, maupun di tingkat nasional, (2) Kondisi jumlah
mahasiswa relatif stabil dengan rata-rata tingkat keketatan
yang tinggi (1:19) menunjukkan FMIPA UM sudah sangat
mapan, dan (3) kualitas lulusan mahasiswa FMIPA UM relatif
baik ditandai rata-rata IPK 3,3 dan lama studi 8,36 semester.
Kelemahan(Weakness) Prestasi mahasiswa di PKM masih belum
merata untuk setiap jurusan, ada jurusan yang sangat
produktif (Fisika) dan ada jurusan yang kurang produktif
(Matematika).
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Peluang (Opportunity)(1) banyaknya program beasiswa yang
dikeluarkan oleh pemerintah dan perusahaan yang dapat
diambil oleh mahasiswa. (2) Semakin banyaknya program
kompetisi baik PKM, olimpiade, maupun kompetisi karya
ilmiah
Ancaman (Threat) Semakin banyaknya perguruan tinggi negeri
dan swasta yang membuka FMIPA dan menerima mahasiswa
dengan jumlah yang lebih besar
ANALISIS SWOT
Komponen mahasiswa dan lulusan.

EKSTERNAL

Peluang (O)

Ancaman (T)

INTERNAL
Kekuatan (S)
Kelemahan (W)
Memanfaatkan S untuk
Menghilangkan W dengan
menangkap O (S-O)
memanfaatkan O (W-O)
- Memanfaatkan potensi
- Mengoptimalkan
mahasiswa yang berprestasi
pembinaan mahasiswa
untuk dibina sehingga bisa
untuk menulis karya ilmiah
berkompetisi di tingkat
dan olympiade agar bisa
nasional atau internasional
mengikuti kompetisi ilmiah
dan beasiswa
Memanfaatkan S untuk
Meminimalkan W untuk
menghindari T (S-T)
menghindari T (W-T)
- Memanfaatkan input yang
- Sharing pembinaan
baik untuk bisa bersaing
mahasiswa untuk setiap
dengan mahasiswa FMIPA
jurusan sehingga bisa
Perguruan Tinggi lain
bersaing dengan
mahasiswa lain

ANALISIS SWOT TERPADU
Analisis SWOT terpadu dimaksudkan sebagai analisis SWOT
yang dilakukan terhadap semua komponen, yang meliputi:
organisasi dan sistem pengelolaan; sarana dan prasarana; dosen;
dan kemahasiswaan. Analisis SWOT dilakukan dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pembobotan untuk
masing-masing komponen kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancaman. Dalam hal ini komponen kekuatan dan kelemahan
dikelompokkan sebagai faktor internal, komponen peluang dan
ancaman dikelompokkan sebagai faktor eksternal.
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Deskripsi faktor internal
Kekuatan (Strength)
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

FMIPA UM telah memiliki struktur organisasi yang mantap,
disertai dengan jabaran tugas (job description) yang jelas.
Sistem pengelolaan yang dilakukan di FMIPA UM mengikuti
pola pengelolaan reflektif, yaitu perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi (untuk memperbaiki perenca-naan berikutnya).
FMIPA UM telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap,
terpelihara, dan berada di lokasi yang sangat strategis.
Laboratorium di FMIPA kondisinya baik dan relatif “canggih”
untuk penelitian.
Jumlah dosen cukup banyak dan sebarannya berimbang
antara kependidikan dan non kependidikan.
Dosen yang bergelar doktor cukup banyak (hampir 40%)
Mahasiswa FMIPA UM memiliki banyak prestasi baik akademik
maupun non akademik baik di tingkat lokal, wilayah, maupun
di tingkat nasional,
Kondisi jumlah mahasiswa relatif stabil dengan rata-rata
tingkat keketatan yang tinggi (1:19) menunjukkan FMIPA
UM sudah sangat mapan,
kualitas lulusan mahasiswa FMIPA UM relatif baik ditandai
rata-rata IPK 3,3 dan lama studi 8,36 semester.

Kelemahan (Weakness)
1)
Masih cukup banyak prodi di FMIPA UM yang memiliki status
akreditasi C, sehingga perlu upaya keras dari fakultas agar
segera terjadi peningkatan status akreditasi tersebut.
2)
jurnal yang dimiliki oleh FMIPA UM dan Jurusan di lingkungan
FMIPA UM tidak terakreditasi.
3)
ruang kerja mandiri dosen (1 ruang untuk satu orang) masih
kurang dalam jumlah dan perlu ditambah.
4)
ruang kerja mahasiswa yang terpadu dengan ruang kerja
dosen masih kurang.
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5)

6)
7)

Belum ada pemetaan potensi dosen yang disertai dengan
proyeksi kebutuhan pengembangan dalam jangka waktu
panjang.
jumlah dosen guru besar masih sedikit (8,4%).
Prestasi mahasiswa di PKM masih belum merata untuk setiap
jurusan, ada jurusan yang sangat produktif (Fisika) dan
ada jurusan yang kurang produktif (Matematika).

Deskripsi faktor eksternal
Peluang (Opportunity):
1)
Adanya kebijakan regulasi UM tentang penataan pengelolaan
akademik pascasarjana bahwa secara akademik prodi-prodi
di pascasarjana dikelola oleh fakultas dan jurusan. Hal ini
akan menjadi peluang berkembang iklim akademis secara
lebih cepat,
2)
Adanya kesempatan bagi FMIPA UM untuk bekerjasama
dengan berbagai universitas di dalam dan di luar negeri.
3)
Adanya hibah kompetisi yang diluncurkan oleh Pemerintah
memberi peluang peningkatan sarana dan prasarana.
4)
Adanya stimulus dari Dikti/Universitas bagi dosen yang
menulis di jurnal internasional.
5)
Adanya kebutuhan tenaga ahli pengembangan pendidikan
MIPA.
6)
banyaknya program beasiswa yang dikeluarkan oleh
pemerintah dan perusahaan yang dapat diambil oleh
mahasiswa.
7)
Semakin banyaknya program kompetisi baik PKM, olimpiade,
maupun kompetisi karya ilmiah
Ancaman (Threat)
1)
Adanya berbagai kebijakan dari Dirjen Dikti yang memiliki
konsekuensi ancaman bagi FMIPA UM seperti tuntutan
publikasi, aturan kenaikan pangkat, dan sebagainya.
2)
semakin banyaknya perguruan tinggi negeri maupun swasta
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yang memiliki fakultas matematika dan ilmu pengetahuan
alam.
3)
Perkembangan ICT yang sangat pesat berdampak pada
perlunya selalu meng-upgrade software yang dimiliki.
4)
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
(Ipteks) yang sangat pesat menuntut upgrade fasilitas
laboratorium secara berkala.
5)
Semakin sulitnya aturan pengajuan pangkat terutama ke
guru besar, sehingga percepatan ke guru besar masih
mengalami kendala.
6)
Semakin banyaknya perguruan tinggi negeri dan swasta yang
membuka FMIPA UM dan menerima mahasiswa dengan
jumlah yang lebih besar.
Adapun Jabaran SWOT berdasarkan faktor internal dan
eksternal disajikan pada Tabel 4.8. dan Tabel 4.9.
Tabel 4.8. Internal Factor Evaluaton (IFE)
NO

ASPEK

BOBO T

NILAI

NILAI
TERTIMBANG

A

KEKUATAN

1

Struktur organisasi (kelengkapan organ
kelembagaan di FMIPA)

0,09

3,5

0,32

2

Sistem pengelolaan fakultas dan jurusan di
FMIPA

0,09

3,3

0,30

3

Sarana dan prasarana termasuk teknologi
informasi komunikasi

0,13

3,2

0,42

4

Sarana Laboratorium penunjang perkuliahan
dan penelitian

0,08

3,4

0,27

Citra lembaga/institusi FMIPA sebagai
pencetak tenaga pendidik dan peneliti

0,12

3,25

0,39

5
6

Jumlah lembaga mitra

0,1

2,1

0,21

7

Gedung, bangunan, dan penataannya

0,1

3,22

0,32

8

Kompetensi tenaga dosen

0,11

3,26

0,36

9

Kualitas proses pendidikan dan pembelajaran

0,1

3,35

10

Prestasi mahasiswa

0,08

3,32
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KELEMAHAN

1

Akreditasi prodi-prodi di lingkungan FMIPA

2

Rasio Dosen dengan Mahasiswa
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0,27
3,18

1
B

0,34

0,12

3,2

0,38

0,12

2,02

0,26

0,11

2,14

0,24

0,13

2

0,26

Sumber alternatif pembiayaan

0,1

2,6

0,26

Publikasi ilmiah internasional

0,11

3,3

0,36

7

Optimalisasi fungsi organ kelembagaan

0,1

2,8

0,28

Program/produk unggulan setiap unit kerja
yang menjadi kekhasan unit kerja dan UM

0,1

2,2

0,22

8
9

Atmosfir kampus

0,11

2,4

3

Kompetensi tenaga kependidikan

4

Optimalisasi penggunaan sarana prasarana

5
6

1

0,26
2,36

S-W:

0,82

Tabel 4.9. External Factor Evaluaton (EFE)

NO
C
1
2
3
4

ASPEK

BOBOT

NILAI

NILAI
TERTIMBANG

0,15

3,00

0,45

0,14

3,47

0,49

0,14

3,20

0,45

0,14

3,40

0,48

0,13

3,00

0,39

0,10

2,90

0,29

0,41

PELUANG
Kebijakan tentang penataan pengelolaan
akademik
bekerjasama dengan berbagai universitas di
dalam dan di luar negeri.
peningkatan sarana dan prasarana melalui
hibah kompetensi

6

jumlah Publikasi ilmiah
kebutuhan tenaga ahli pengembangan bidang
MIPA dan pendidikan MIPA.
program beasiswa yang dikeluarkan oleh
pemerintah dan perusahaan yang dapat
diambil oleh mahasiswa.

7

program kompetisi baik PKM, olympiade,
maupun kompetisi karya ilmiah

0,11

3,70

8

Perolehan HaKI

0,09

1,87

5

0,17

1

3,12

D

ANCAMAN

1

Dinamika regulasi penyelenggaraan FMIPA

0,18

2,36

0,42

2

Meningkatnya kualitas dan kuantitas FMIPA di
PTN/PTS

0,18

1,96

0,35

3

Perkembangan IPTEKS

0,17

1,78

0,30

4

Tingginya tuntutan masyarakat terhadap
FMIPA

0,17

1,81

0,31

5

Dinamika regulasi percepatan guru besar

0,16

1,46

0,23

6

Bertambahnya pendidikan vokasi

0,14

1,96

1

0,27
1,90

O-T:
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Keterangan:
a)
Bobot menunjukkan besarnya pengaruh aspek tersebut
terhadap keberhasilan FMIPA UM dalam mencapai tujuan
dan sasaran startegisnya.
b)
Nilai pada bagian peluang menunjukkan seberapa baik FMIPA
UM saat ini telah berupaya untuk memperoleh peluang
tersebu, dengan interval nilai 1 (sangat tidak baik) sampai
dengan 4 (sangat baik). Untuk nilai pada bagian kelemahan
kategori nilai sebaliknya, nilai 1 (sangat baik) dan 4 (sangat
tidak baik)
c)
Peluang – Ancaman, jumlah rata-rata tertimbang peluang
dikurangi rata-rata tertimbang ancaman.
4.2. Posisi dan Pilihan Strategi
Berdasarkan hasil analisis lingkungan dengan menggunakan
analisis SWOT, posisi UM dapat disajikan pada Gambar 4.3.
Kekuatan
Kuadran IV

Kuadran I

CONSERAVTIVE
AGGRESIVE
POSISI FMIPA

0,82
0,0

DEFENSIVE

1,22

COMPETITIVE

Kuadran II

Kuadran III
Kelemahan

Bagan 4.3 Posisi FMIPA UM Berdasarkan Hasil Analisis SWOT
88

Renstra FMIPA UM 2015 - 2016

Bagan di atas menunjukkan UM berada pada posisi yang
memungkinkan untuk mengambil langkah-langkah strategis yang
lebih bersifat agresif. Dengan kekuatan yang dimiliki, meskipun
tidak berada pada kekuatan yang cukup besar (0,82), beberapa
langkah strategis yang mencerminkan agresivitas UM dalam kurun
waktu 2015-2019 antara lain:
a)

b)

c)

Penetrasi
Penetrasi yang lebih diartikan sebagai usaha menguasai
segmen pasar dengan menekan harga serendah mungkin,
dapat dilakukan UM dengan tetap menjaga tingkat biaya
pendidikan yang menjadi beban calon mahasiswa (Uang
Kuliah Tunggal) pada kisaran yang relatif lebih rendah dari
PTN dan PTS lain. Beberapa kegiatan yang memiliki nilai
“memasarkan” UM kepada masyarakat juga bisa dilakukan,
baik dalam konteks pendidikan, penelitian, maupun
pengabdian kepada masyarakat, yang diselenggarakan oleh
UM sendiri ataupun kerjasama dengan pemerintah daerah
dan atau lembaga lain.
Pengembangan, diversifikasi
Pengembangan dilakukan oleh UM dengan meningkatkan
mutu di semua bidang layanan yang saat ini sudah dijalankan
oleh UM, meningkatkan kapasitas jaringan kerjasama,
perluasan wilayah asal mahasiswa.
Strategi integrasi baik yang bersifat backward, forward,
horizontal
Backward integration, dilakukan UM dengan meningkatkan
jalinan kerjasama dengan semua stakeholders yang dapat
mendukung atau memperoleh input proses manajemen UM
yang lebih baik. Input disini dapat berupa calon mahasiswa,
bantuan/hibah pendanaan, dan pengadaan barang dan jasa
sehingga diperoleh nilai keekonomisan dalam perolehan
barang dan jasa.
Forward integration, dilakukan UM dengan meningkatkan
jalinan kerjasama dengan stakeholders yang diorientasikan
untuk meningkatkan daya keterimaan lulusan UM. Strategi
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juga dapat dilakukan dengan membentuk unit-unit layanan
fungsional yang ditujukan kepada lulusan untuk membekali
mereka sebelum masuk ke dunia kerja.
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BAGIAN KELIMA
PROGRAM PENGEMBANGAN FMIPA
TAHUN 2015-2019

Bab V Program Pengembangan FMIPA Tahun 2015-2019
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BAB V
PROGRAM PENGEMBANGAN FMIPA
TAHUN 2015-2019
Program pengembangan yang akan dilaksanakan FMIPA UM
dalam kurun waktu 2015-2019 merujuk pada program pengembangan yang dilaksanakan UM. Program pengembangan yang akan
dilaksanakan UM dirumuskan sebagai VISI STRATEGIS “GURU”.
Visi strategis lima tahun tersebut diterjemahkan sebagai akronim
dari ‘ung-GU-lan’ dan ‘RU-jukan’, yang mengacu pada visi
strategis UM sebagai perguruan tinggi unggul dan menjadi rujukan.
Selain sebagai akronim, kata “GURU” juga memiliki makna yang
sangat mendalam dan strategis baik ditinjau dari mandat, name
logo, maupun dari visi dan arah pengembangan UM. Terkait
dengan perannya sebagai LPTK, kata “GURU” sangat sejalan
dengan mandat UM untuk mendidik guru.Dalam hubungannya
dengan name-logo UM, istilah “GURU” dapat dimaknai sebagai
salah satu pilar dari The Learning University, yakni UM sebagai
learning resource.Sedangkan dalam perspektif visi dan arah
pengembangannya, menjadikan UM sebagai unggulan dan rujukan
dapat pula diartikan menjadikan UM sebagai tempat
berguru.Terdapat empat hal yang dapat dijadikan dasar pemikiran
dalam mengoperasionalkan “GURU”: (1) kriteria universal
keunggulan institusi perguruan tinggi, (2) tujuan strategis
pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, (3) tahapan
pembangunan pendidikan nasional, dan (4) capaian UM terhadap
indikator kinerja utama perguruan tinggi.
Visi strategis lima tahun tersebut diharapkan mampu
mempercepat perkembangan UM, termasuk FMIPA UM, menuju
peningkatan daya saing internasional dengan memanfaatkan segala
peluang dan potensi yang dimiliki saat ini. Percepatan dilaksanakan
dengan penguatan daya saing nasional, regional, dan internasional.
Pada masa kepemimpinan empat tahun ke depan, sasaran minimal yang harus dicapai adalah mantapnya daya saing UM pada
tingkat nasional dan regional. Pada tahun 2019 UM harus menjadi
rujukan dan unggulan Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Dengan
kata lain, visi UM periode 2015-2019 harus mampu ‘Mewujudkan
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UM sebagai “GURU” Indonesia dan Asia Tenggara’.
Visi strategis FMIPA UM 2015-2019 diterjemahkan ke dalam
empat misi strategis yang meliputi :
1.
menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran
matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA) yang berpusat
pada peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran
yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi;
2.
menyelenggarakan penelitian dalam bidang matematika dan
ilmu pengetahuan alam, baik kependidikan maupun
nonkependidikan, yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat;
3.
menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui
penerapan matematika dan ilmu pengetahuan alam, baik
kependidikan maupun nonkependidikan, yang berorientasi
pada pemberdayaan masyarakat; serta
4.
menyelenggarakan tatapamong yang otonom, akuntabel dan
transparan yang menjamin peningkatan kualitas secara
berkelanjutan.
5.1. TUJUAN, SASARAN, KEGIATAN, DAN INDIKATOR
KINERJA
5.1.1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran
matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA) yang berpusat
pada peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran
yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.
5.1.1.1. Tujuan
Menghasilkan lulusan yang berilmu, religius, berakhlak mulia,
mandiri, dan mampu berkembang secara profesional di bidang
matematika dan ilmu pengetahuan alam, baik kependidikan
maupun non-kependidikan.
5.1.1.2. Sasaran strategis
1)
2)

Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang unggul
Terwujudnya potensi dan kepribadian mahasiswa yang
berkualitas tinggi
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3)
4)

Terwujudnya lulusan relevan dan keberterimaan tinggi secara
nasional dan regional
Terwujudnya kapasitas kelembagaan layanan pendidikan
sesuai kebutuhan pemangku kepentingan

5.1.1.3. Kegiatan
Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung strategi
tersebut sebagai berikut.
1)
Peningkatan pembelajaran berbasis laboratorium.
2)
Pengembangan pembelajaran berbasis hasil penelitian.
3)
Peningkatan media pendukung pembelajaran.
4)
Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti
berbagai lomba karya ilmiah inovatif di kancah regional,
nasional dan internasional.
5)
Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti
berbagai kompetensi Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM).
6)
Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti
berbagai kompetensi Program Kewirausahaan.
7)
Peningkatan jumlah mahasiswa yang memperoleh
penghargaan/prestasi (memenangkan) berbagai lomba karya
ilmiah inovatif dan minat/bakat di kancah regional dan
nasional.
8)
Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti
kegiatan sesuai bidang ilmu pada pertemuan ilmiah/profesi
di kancah nasional dan regional.
9)
Peningkatan jumlah mahasiswa mengikuti berbagai even di
kancah nasional dan regional.
10) Pengembangan karakter, motivasi, dan kepekaan sosial
mahasiswa.
11) Peningkatan sistem penerimaan mahasiswa baru yang
berkualitas, transparan, dan akuntabel.
12) Peningkatan jumlah program studi dengan peringkat
akreditasi A.
13) Rekonstruksi kurikulum program studi sesuai SNPT dan KKNI
secara teratur.
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14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)
22)

23)
24)
25)
26)

27)
28)

29)
30)

Pengefektifan penjaminan mutu perkuliahan melalui GPM
dan UPM.
Penyiapan jumlah prodi sebagai lembaga pelaksana sertifikasi
profesi.
Peningkatan jumlah pengguna lulusan.
Peningkatan jumlah lulusan mahasiswa yang diterima dan
memperoleh beasiswa yang disediakan oleh LPDP, Beasiswa
Unggulan, mitra UM (baik sponsor pemerintah daerah,
lembaga, perusahaan maupun negara sahabat).
Peningkatan kualitas dosen dalam melaksanakan
pembelajaran melalui lap.lesson study berbasis KBK
Peningkatan kualifikasi dosen.
Peningkatan Inovasi dan kualitas pembelajaran melalui lesson study dan berbasis KBK.
Pengembangan dan implementasi PPL berabasis lesson study.
Peningkatan publikasi karya ilmiah (hasil penelitian skripsi,
tesis dan disertasi) pada forum seminar nasional dan
internasional, dan jurnal nasional.
Peningkatan jumlah bahan ajar, media pembelajaran untuk
mendukung pembelajaran.
Tersedianya menu e-learning/blended learning di SIAKAD.
Peningkatan kualitas prodi yang menerapkan penjaminan
mutu pembelajaran.
Peningkatan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam
berbagai scientific events pada tingkat nasional dan
internasional.
Peningkatan perolehan HaKI dosen dan mahasiswa.
Pengembangan penelitian interdisiplin melalui penguatan
kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dan antar program
studi pendidikan - non pendidikan internal UM, dan antar
perguruan tinggi dalam negeri.
Peningkatan jumlah mahasiswa.
Optimalisasi/revisi pelaksanaan pedoman akademik FMIPA
UM.
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31)

Perluasan akses untuk mahasiswa kurang beruntung secara
ekonomi dan/atau geografis.

5.1.1.4. Indikator Kinerja
Keberhasilan strategi dan kegiatan dalam menyelenggarakan
pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas tinggi untuk
mengembangkan potensi dan kepribadian mahasiswa yang unggul
secara nasional dan regional diukur dengan beberapa indikator
kinerja berikut.
Tabel 5.1. Indikator Kinerja Misi Strategis 1
Baseline

Target Kinerja

Indikator
2014
Jumlah judul bahan ajar ber-ISBN
berbasis penelitian

2015
0

2016

2017

2018

2019

9

9

14

14

18

16

16

16

16

16

10

11

12

12

12

12

4

5

5

5

5

5

82

81

120

80

80

80

Jumlah proposal PKM yang lolos
PIMNAS

4

5

6

4

4

4

Jumlah proposal kewirausahaan
yang lolos Kewirausahaan Awards

0

0

0

0

0

0

Jumlah karya mahasiswa disajikan
dalam kegiatan ilmiah nasional
(selain PIMNAS)

4

5

6

6

6

6

Jumlah karya mahasiswa disajikan
dalam kegiatan ilmiah nasional

21

21

21

31

31

Jumlah karya mahasiswa disajikan
dalam kegiatan ilmiah
internasional

20

20

20

20

20

650

650

800

800

800

Jumlah inovasi pembelajaran
hasil pengembangan
Jumlah mahasiswa peraih
penghargaan dalam bidang
akademik (mewakili UM)
Jumlah mahasiswa peraih
penghargaan dalam minat dan
bakat (mewakili UM)
Jumlah proposal PKM yang
didanai

Jumlah mahasiswa yang
mengikuti pelatihan
pengembangan karakter
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Sistem kredit prestasi kegiatan
kemahasiswaan
Persentase jumlah prodi dengan
akreditasi A
Jumlah prodi dengan akreditasi A*
Jumlah prodi dengan akreditasi
internasional
Jumlah prodi dengan kurikulum
yang sesuai dengan SNPT dan
KKNI
Jumlah prodi pelaksana sertifikasi
profesi
Masa tunggu lulusan (bulan)
Jumlah lembaga pengguna lulusan
Rerata gaji pertama alumni (Rp
Juta)
IPK Lulusan
Sistem informasi kebutuhan dunia
kerja
Frekuensi penyelenggaraan
job/career fair
Persentase dosen berkualifikasi
S3
Jumlah dosen bergelar S3*
Dosen Penerima Beasiswa S3 LN
Dosen Penerima Tunjangan
Profesi
Jumlah Guru Besar
Jumlah bahan ajar cetak
Jumlah bahan ajar on-line
Jumlah Prodi Menyelenggarakan
Sistem Penjaminan Mutu
Pembelajaran
Jumlah Prodi Penyelenggara
Pembelajaran Kelas Internasional
Jumlah dosen yang terlibat dalam
kegiatan ilmiah internasional
Jumlah prodi S1*
Jumlah prodi S2*
Jumlah prodi S3*
Jumlah mahasiswa terdaftar S1
Jumlah mahasiswa Terdaftar S2
Jumlah mahasiswa Terdaftar S3
Jumlah mahasiswa difabel
Jumlah mahasiswa asing

0

1

1

1

1

1

43,75%

62,50%

62,50%

68,75%

68,75%

68,75%

7

10

10

11

11

11

0

0

0

0

0

2

9

16

16

16

16

16

4

4

4

4

4

4

3.75 bln
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3
102

3
105

3
107

3
110

3
112

1,8

1,8

2

2

2,2

2,2

3,24

3,25

3,25

3,26

3,28

3,20

0

4

4

4

4

4

0

1

1

1

1

1

38,62%

48

49

50

51

52

73
4

78
6

79
8

79
8

79
9

79
9

151

158

159

159

159

160

16
52
5

17
52
18

17
52
18

17
52
18

17
52
18

18
52
18

16

16

16

16

16

16

0

0

0

4

4

4

18

40

40

40

40

40

9
4
3
3.109
290
45
2
0

9
4
3
3.109
290
45
2
0

9
8
3
3.109
330
45
2
0

9
8
4
3.109
330
45
2
4

9
8
4
3.109
330
45
2
8

12
9
4
3.150
335
45
2
8

5.1.2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang matematika
dan ilmu pengetahuan alam, baik kependidikan maupun
nonkependidikan, yang bermanfaat bagi
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pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan
masyarakat.
5.1.2.1. Tujuan
Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul di
bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam, baik kependidikan
maupun nonkependidikan.
5.1.2.2. Sasaran Strategis
1)
2)
3)

4)
5)

Berkembangnya atmosfer akademik yang kondusif bagi
penciptaan karya-karya ilmiah.
Meningkatnya pemerolehan HaKI.
Meningkatnya angka partisipasi dosen/tenaga fungsional
dalam forum-forum ilmiah dan/atau gelar karya tingkat
nasional dan internasional.
Meningkatnya jumlah publikasi nasional dan internasional
dari penelitian.
Bantuan Dana penelitian dari PNBP

5.1.2.3. Kegiatan
Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung strategi
tersebut sebagai berikut.
1)
Pengembangan learning community yang kondusif dan aktif
di semua prodi sesuai bidang keahlian dalam rangka
peningkatan kapasitas dan produktivitas dosen/staf dalam
berkarya akademik.
2)
Fasilitasi pemerolehan HaKI.
3)
Peningkatan kapabilitas dosen/tenaga fungsional/tendik
secara berkelanjutan dalam bidang penelitian/pengembangan
dan publikasi.
4)
Pemutakhiran sistem penyelenggaraan penelitian/
pengembangan ipteks/penciptaan dan pengkajian karya
teknologi dan seni.
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5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)

Peningkatan frekuensi, keajegan, dan cakupan kegiatan
seminar yang diselenggarakan FMIPA UM.
Penguatan/peningkatan kualitas penerbitan ilmiah di FMIPA
UM.
Pengembangan jejaring kerjasama dengan universitas dan/
atau asosiasi profesi untuk mengembangkan dan
memperkuat jurnal ilmiah, atau menyelenggarakan seminar dalam lingkup nasional/inernasional secara berkala.
Peningkatan layanan publikasi melalui website (peningkatan
bandwidth internet, pengembangan konten, dll).
Pengembangan roadmap penelitian dosen.
Peningkatan intensitas dan kualitas pembimbingan.
Pemutakhiran pedoman penulisan dan pembimbingan skripsi,
tesis, dan disertasi.

5.1.2.4. Indikator Kinerja
Keberhasilan strategi dan kegiatan dalam menyelenggarakan
penelitian untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendapatkan
pengakuan nasional dan internasional diukur dengan beberapa
indikator kinerja Tabel 5.2.
Tabel 5.2. Indikator Kinerja Misi Strategis 2.
Indikator
Jumlah HaKI
Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan
pada jurnal internasional terindeks
Jumlah karya ipteks yang dipamerkan
Jumlah jurnal nasional yang dilanggan
Dokumen system penyelenggaraan
penelitian/pengembangan
Dokumen rencana strategis penelitian
Jumlah kegiatan ilmiah tingkat nasional
Jumlah kegiatan ilmiah tingkat
internasional
Jumlah jurnal ilmiah internal FMIPA UM
yang terakreditasi

Baseline
2014
2

2015
4

Target Kinerja
2016
2017
2018
4
4
4

2019
4

42

42

50

60

70

18
7

18
7

18
7

18
7

18
7

0

1

1

1

1

1

0
2

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1
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Jumlah buku referensi/monograf yang
diterbitkan tingkat nasional
Jumlah kerjasama penelitian dengan
pemerintah/lembaga
Jumlah kerjasama penelitian dengan
universitas di dalam negeri
Jumlah kerjasama penelitian dengan
universitas di luar negeri
Jumlah penelitian yang dilakukan dengan
DU/DI*
Jumlah hot-spot akses internet
Dokumen roadmap penelitian dosen
Dokumen/jurnal pembimbingan
Dokumen pedoman penulisan
tesis/disertasi

2

4

4

4

4

4

0

3

4

4

4

4

NA

6

6

6

6

6

NA

1

1

1

1

1

1

1

7

7

7

7

66
0
648

66
1
648

66
1
648

66
1
648

66
1
648

66
1
648

0

1

1

1

1

1

5.1.3. Menyelenggarakanpengabdian kepada masyarakat melalui
penerapan matematika dan ilmu pengetahuan alam, baik
kependidikan maupun nonkependidikan, yang berorientasi
pada pemberdayaan masyarakat.
5.1.3.1. Tujuan
Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat di bidang
matematika dan ilmu pengetahuan alam, baik kependidikan
maupun nonkependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang
mandiri, produktif, dan sejahtera.
5.1.3.2. Sasaran strategis
1)
2)

3)
4)
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Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang
mendukung pengembangan pendidikan.
Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat untuk
mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan
sejahtera.
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Meningkatnya aktivitas dan kualitas pengabdian kepada
masyarakat para dosen dan mahasiswa dalam mengamalkan
hasil-hasil penelitian.
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5.1.3.3. Kegiatan

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung strategi
tersebut sebagai berikut.
Penerapan hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat.
Kerjasama dengan pemerintah dan swasta untuk
meningkatkan pelayanan pendidikan masyarakat.
Pengembangan teknologi tepat guna yang dibutuhkan
masyarakat.
Pembinaan kepada masyarakat dan atau kelompok
masyarakat.
Penyusunan dokumen pengembangan arah kebijakan program pengabdian kepada masyarakat.
Peningkatan kapabilitas dosen/tenaga fungsional/tendik
secara berkelanjutan dalam bidang pengabdian kepada
masyarakat.
Pemutakhiran sistem penyelenggaraan pengabdian kepada
masyarakat.
Publikasi karya inovatif dosen dan mahasiswa.
Pengembangan kemitraan dengan pemerintah, masyarakat,
dunia usaha, dan industri untuk memasyarakatkan karya
dosen dan mahasiswa.

5.1.3.4. Indikator Kinerja
Keberhasilan strategi dan kegiatan dalam menyelenggarakan
pengabdian kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan
masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa diukur dengan
beberapa indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 5.3.
Tabel 5.3. Indikator Kinerja Misi Strategis 3.
Indikator
Jumlah konsep/naskah akademik sekolah
unggul yang dikembangkan bidang MIPA
Jumlah kegiatan pengabdian pemberdayaan
masyarakat
Jumlah teknologi tepat guna yang dihasilkan
Jumlah kelompok masyarakat binaan
Jumlah satuan pendidikan binaan

Baseline
2014

2015

Target Kinerja
2016
2017
2018

2019

0

1

1

1

1

1

0

42

42

42

42

42

0
0
0

9
5
2

9
5
2

9
5
2

9
5
2

9
5
2
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Jumlah dosen yang melaksanakan/terlibat
pengabdian kepada masyarakat

0

90

90

90

90

90

Dokumen standar mutu penyelenggaraan
pengabdian

0

1

1

1

1

1

Jumlah publikasi karya inovatif dosen*

0

2

2

2

2

2

Jumlah publikasi karya inovatif mahasiswa*

0

2

2

2

2

2

Jumlah kemitraan dengan pemerintah

4

12

12

12

14

16

Jumlah kemitraan dengan DU/DI

1

14

14

14

16

18

Jumlah kemitraan dengan lembaga
formal/non-formal masyarakat

0

4

4

4

4

4

5.1.4. Menyelenggarakan tatapamong yang otonom, akuntabel
dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas
secara berkelanjutan
5.1.4.1. Tujuan
Menghasilkan kinerja fakultas yang efektif, efisien, dan
akuntabel dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
5.1.4.2. Sasaran strategis
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Menguatnya kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan
layanan pendidikan dan pembelajaran
Meningkatnya citra FMIPA UM secara nasional dan internasional
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan
kegiatan penelitian dan peningkatan publikasi.
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Meningkatnya kapasitas sistem informasi akademik,
penelitian, pengabdian, kepegawaian, keuangan,
kemahasiswaan, dan kemitraan.
Meningkatnya kapasitas institusional dalam mendayagunakan
jaringan kemitraan secara nasional dan regional.

5.1.4.3. Kegiatan
Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung strategi
tersebut sebagai berikut.
1)
Pemutakhiran data ketenagaan, sarana-prasarana, dan
bidang operasional
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2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)
18)

Fasilitasi keikutsertaan sivitas akademika dalam kegiatan
akademik dan non-akademik tingkat nasional dan
internasional.
Penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik
tingkat nasional dan internasional.
Optimalisasi implementasi standar pelayanan minimal.
Pemutakhiran pedoman akademik yang mengacu pada
standar nasional pendidikan tinggi.
Pengembangan kebijakan relevansi kurikulum.
Pengembangan standar-standar pembelajaran.
Pemutakhiran website FMIPA UM.
Pembinaan dosen muda.
Pameran produk akademik tingkat nasional dan internasional
Fasilitasi keikutsertaan sivitas akademika dalam kegiatan
akademik dan non-akademik tingkat nasional dan
internasional.
Penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik
tingkat nasional dan internasional.
Pengembangan system tata kelola penelitian yang mengacu
pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Penguatan kepercayaan stakeholders terhadap kompetensi/
kualifikasi program studi.
Pengembangan sistem pembinaan, pembiayaan, penghargaan publikasi ilmiah.
Pengembangan sistem tata kelola pengabdian kepada
masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.
Pengembangan system pemanfaatan SDM oleh pihak luar
Peningkatan integrasi sistem dan mekanisme tata kelola
kearsipan.

19) Peningkatan keandalan infrastruktur dan akses informasi.
20) Peningkatan standar audit layanan sistem informasi
(akuntanbilitas).
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21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

29)
30)
31)
32)

Peningkatan informasi publik layanan sistem informasi
(transparansi).
Pengembangan kualifikasi kualifikasi dan/atau kompetensi
bidang keahlian dosen dan tenaga kependidikan.
Penguatan sistem administrasi kepegawaian melalui
penggunaan teknologi informasi.
Peningkatan standar audit layanan kepegawaian
(akuntanbilitas).
Peningkatan keakuratan dan keandalan pengelolaan keuangan
Pengembangan sistem informasi keuangan untuk
pengambilan kebijakan.
Peningkatan mutu pengelolaan keuangan (akuntanbilitas).
Penguatan kapasitas unit kegiatan kemahasiswaan untuk
pembinaan dan pengembangan bakat, minat, dan potensi
mahasiswa.
Peningkatan standar audit layanan kemahasiswaan
(akuntanbilitas).
Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan
lembaga riset di dalam dan luar negeri.
Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintah pusat
dan daerah.
Peningkatan kerjasama dengan ikatan alumni.

a. Indikator Kinerja
Keberhasilan strategi dan kegiatan dalam menyelenggarakan
tatapamong yang tangguh, akuntabel, dan transparan dan
memperkuat kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas
berkelanjutan diukur dengan beberapa indikator kinerja berikut.
Tabel 5.4. Indikator Kinerja Misi Strategis 4.
Indikator
Rasio jumlah dosen - mahasiswa (per 1
dosen)
Rasio jumlah tenaga kependidikan mahasiswa (per 1 tendik)
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Baseline
2014

2015

2016

Target Kinerja
2017
2018

2019

16,45

16,3

16,1

15,9

15,7

15,5

40,2

39

39

39

39

39
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Rasio luas ruang kelas - mahasiswa (m2
per mhs)
Rasio luas laboratorium - mahasiswa (m2
per mhs)
Rasio jumlah judul bahan pustaka mahasiswa (per 1 mhs)
Statuta baru
OTK baru
Jumlah kegiatan akademik tingkat
internasional
Dokumen standar pelayanan minimal
Dokumen system penjaminan mutu
pembelajaran
Dokumen pedoman pengembangan
kurikulum
Dokumen pedoman tata kelola penelitian
dan pengembangan
Jumlah Surat Keterangan Pendamping
Ijazah (SKPI) akademik yang diterbitkan
Skor TOEFL rerata lulusan
Dokumen pedoman pengelolaan asset
Dokumen pedoman pengintegrasian system
tata naskah dan kearsipan
Bandwidth (MBps)
Dokumen standar layanan kepegawaian
Dokumen standar pengelolaan keuangan
Sistem informasi pengelolaan keuangan
Dokumen pedoman pengelolaan UKM
Dokumen pedoman pengelolaan ORMAWA
Dokumen standar layanan kemahasiswaan
Jumlah kerjasama dengan perguruan
tinggi di dalam negeri
Jumlah kerjasama dengan perguruan
tinggi di luar negeri
Jumlah kerjasama dengan lembaga riset di
dalam negeri
Jumlah kerjasama dengan lembaga riset di
luar negeri
Jumlah kerjasama dengan dunia
usaha/dunia industri di dalam negeri
Jumlah kerjasama dengan dunia
usaha/dunia industri di luar negeri
Jumlah kerjasama dengan lembaga
pemerintah daerah
Jumlah kerjasama dengan ikatan alumni

0,72

0,72

0,8

0,8

0,8

0,8

0,45

0,45

0,48

0,48

0,48

0,48

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

5

10

10

100

421
0

430
1

440
1

450
1

450
1

450
1

0

1

1

1

1

1

600
0
0
0
0
0
0

700
1
1
1
1
1
1

800
1
1
1
1
1
1

800
1
1
1
1
1
1

900
1
1
1
1
1
1

900
1
1
1
1
1
1

0

6

8

10

12

16

0

1

2

3

5

8

0

3

3

3

3

3

0

1

1

1

1

1

0

1

7

7

7

7

0

0

0

1

2

3

1

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

1
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5.2. PROYEKSI KEUANGAN
Dalam Renstrabis FMIPA UM 2015 s.d. 2019 telah dirumuskan
visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kegiatan, dan
indikator capaian kinerja. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan
sebagaimana ditentukan perlu dukungan keuangan yang memadai.
Berikut dipaparkan mengenai proyeksi keuangan untuk empat
tahun ke depan (2015 s.d. 2019). Proyeksi keuangan ini akan
menggambarkan daya dukung keuangan dalam rangka mencapai
tujuan Renstrabis FMIPA UM. Paparan proyeksi keuangan berisi
tentang (1) asumsi dasar, (2) proyeksi pendapatan operasional,
dan (3) proyeksi arus kas. Secara rinci strategi pengelolaan
keuangan sebagaimana dimaksud di atas dapat diuraikan berikut.
5.2.1.
Asumsi Dasar
Sebagaimana layaknya suatu proyeksi, proyeksi keuangan UM
tentu didasarkan pada asumsi-asumsi dari proyeksi yang dimaksud.
Asumsi ini dibedakan atas dua hal, yaitu faktor makro dan faktor
mikro.
5.2.2.
Faktor Makro
Asumsi makro meliputi inflasi, kurs rupiah, suku bunga SBI,
cadangan devisa, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan
ekonomi. Tingkat inflasi berdasarkan perhitungan inflasi tahunan,
indeks harga konsumen tahun 2013 s.d. 2014 memiliki tingkat
inflasi pada kisaran sebesar 6,5% pertahun (Bank Indonesia, 2014)
dan hal tersebut berada di bawah capaian dari target inflasi yang
direncanakan, yaitu berada pada rentang 3,5%-5,5% (OECD, 2012),
atau sesuai dengan Permenkeu 66/PMK.011/2012 tentang sasaran
inflasi tahun 2013, 2014, dan 2015 adalah berada pada posisi
4,5% untuk tahun 2013 dan 2014, dan berada pada posisi 4%
untuk tahun 2015 dengan deviasi sebesar 1%. Tingkat inflasi
merupakan salah satu indikator yang mencerminkan stabilitas
perekonomian dari nilai daya beli mata uang dan tingkat
kepercayaan masyarakat.Tingkat inflasi di Indonesia tidak memiliki
pola teratur yang menunjukkan bahwa perekonomian banyak
dipengaruhi baik oleh faktor-faktor internal dari dalam negeri
maupun oleh faktor-faktor eksternal dari luar negeri.Tingkat inflasi
2013-2014 disajikan pada Gambar 5.1.
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Gambar 5.1 Tingkat Inflasi (2013-2014)

Kurs referensi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar
berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR, USD –
IDR) memiliki kisaran nilai tukar sebesar Rp 12.000 per dolar US
(Bank Indonesia, 2014), dengan kecenderungan stabil pada nilai
tersebut.Nilai kurs referensi menjadi salah satu indikator yang
mencerminkan stabilitas perekonomian yang banyak terlibat pada
perdagangan internasional dan tidak lagi dapat menghindarkan
diri dari perekonomian yang semakin terbuka dan mengglobal.Nilai
tukar (USD-IDR) untuk periode Januari-Desember 2014 disajikan
Gambar 5.2.

Gambar 5.2 Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar (US)
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Tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebagai
instrumen kebijakan untuk stabilitas ekonomi periode 2013 s.d.
2014 dengan kecenderungan terakhir berada pada kisaran 7,50%
dengan kecenderungan stabil. Dengan suku bunga acuan pada
kisaran tersebut dipandang bahwa perekonomian agak overheating. Semakin tinggi tingkat suku bunga acuan menjadi indikator
bahwa perekonomian semakin memanas dan kebanjiran peredaran
uang. Dalam periode bulanan Bank Indonesia meninjau dan
menyesuaikan tingkat suku bunga acuan untuk menjamin tidak
terjadinya gejolak ekonomi dengan menjaga pada nilai yang tetap,
menaikkan atau menurunkannya pada besaran 0,25%. BI Rate
untuk periode 2013-2014 disajikan Gambar 5.3.
10.00%
8.00%
et
6.00%
a
r
I 4.00%
B
2.00%
0.00%

Tanggal penetapan BI rate

Gambar 5.3 Tingkat Suku Bunga Acuan (BI Rate) 2013-2014

Tingkat cadangan devisa menjadi salah satu indikator yang
mencerminkan tingkat kestabilan atau kerentanan ekonomi suatu
negara terutama dengan banyaknya ketergantungan perekonomian
pada luar negeri dan keterlibatan dalam perdagangan internasional
yang tidak mungkin lagi dihindarkan. Besarnya cadangan devisa
yang tidak fluktuatif lebih memberi jaminan terhadap kestabilan
ekonomi pada saat terjadi gejolak perekonomian yang berasal
dari faktor eksternal. Berdasarkan data Bank Indonesia (2014),
pada bulan Desember 2014, nilai cadangan devisa Indonesia
mencapai 111 milyar dolar. Secara rerata tingkat cadangan devisa
Indonesia untuk kurun waktu tahun 2014 (Januari-Desember)
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berada pada kisaran 108 milyar dolar dengan kecenderungan yang
semakin meningkat atau membaik. Untuk kurun waktu JanuariDesember 2014, tingkat cadangan devisa Indonesia disajikan pada
Gambar 5.4.
114.0
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100.7
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Gambar 5.4 Tingkat Cadangan Devisa (2014)

Sesuai dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan
oleh pemerintah yaitu mencapai posisi pada peringkat 10 dengan
perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2025. Tujuan tersebut
dapat dicapai bilamana pemerintah mampu mewujudkan tingkat
pertumbuhan ekonomi sebesar 7%-8% per-tahun (OECD, 2012).
Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting
yang menunjukkan perbaikan perekonomian negara dan
kemakmuran masyarakat. Berdasarkan data BPS (2014), sampai
dengan akhir tahun 2013, capaian rata-rata tingkat pertumbuhan
produk domestik bruto 2010-2013 adalah berada pada kisaran 6%
pertahunnya, tercermin adanya kecenderungan menurun, dan tidak
seperti yang diharapkan, sebagaimana disajikan pada Gambar
5.5.
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Gambar 5.5 Tingkat Pertumbuhan PDB 2010-2013

Berdasarkan publikasi Bank Dunia (http://data. worldbank.
org), total populasi penduduk di Indonesia pada akhir tahun 2004
adalah sebesar 221.293.797 jiwa dan diakhir tahun 2013 adalah
sebesar 249.865.631 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan
penduduk pertahun dari 2005 s.d. 2013 adalah berada pada kisaran
sebesar 1,30% dengan kecenderungan yang semakin menurun
sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini. Tingkat
pertumbuhan tersebut menunjukkan kondisi yang semakin baik.
1.50%
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Gambar 5.6 Tingkat Pertumbuhan Penduduk 2005-2013

Berdasarkan basis data 2014, asumsi makro yang diproyeksikan untuk lima tahun ke depan (2015 s.d. 2019) sebagai landasan
penyusunan Renstrabis UM adalah sebagaimana disajikan pada
tabel berikut ini.
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Tabel 5.5 Asumsi Dasar Faktor Makro
No

Aspek Asumsi

Satuan

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Inflasi

%

6,50

6,00

5,50

5,00

5,00

5,00

2.

Kurs rupiah
terhadap $ US

Rp

12.000

12.000

12.000

11.500

11.500

11.000

3.

Suku bunga
acuan BI

%

7,50

7,75

7,50

7,25

7,00

7,00

4.

Tingkat cadangan
Devisa

US $
(milyar)

111

113

116

120

124

130

5.

Pertumbuhan
penduduk

%

1,36

1,30

1,25

1,22

1,22

1,22

6.

Pertumbuhan
ekonomi

%

6,0

6,50

6,50

7,00

7,00

7,00

Asumsi makro ekonomi sebagaimana pada tabel di atas dengan
basis tahun 2014 didasarkan pada optimisme kondisi pertumbuhan
dan stabilitas perekonomian dengan kecenderungan yang bersifat
konservatif, yaitu perubahan-perubahan yang tidak fluktuatif atau
menghindari terjadinya kejutan perubahan indikator perekonomian
dalam jangka pendek. Terjadinya penguatan atau pelemahan
mendadak dalam jangka pendek akan sangat mengganggu
kestabilan perekonomian yang membangkitkan gejolak dan
kegiatan-kegiatan yang bersifat spekulatif, dan oleh karenanya
sangat dihindarkan. Stabilitas perekonomian menjadi asumsi dasar
yang dipergunakan dalam penyusunan Renstrabis FMIPA UM 2015
s.d 2019.
5.2.3.

Faktor Mikro

Asumsi faktor mikro yang digunakan untuk menyusun proyeksi
keuangan FMIPA UM adalah berasal dari kondisi internal, meliputi
tingkat keketatan persaingan penerimaan mahasiswa baru, tarif
yang mendasari penentuan besaran Uang Kuliah Tunggal, dan
selanjutnya dipergunakan untuk melakukan proyeksi pendapatanbeban tahun 2015—2019. Keketatan masuk FMIPA UM pada tahun
terakhir 2014 dari tiga jalur masuk, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan
Mandiri memiliki rata-rata keketatan sebesar 1 : 10 dari
keseluruhan program studi. Hal demikian menunjukkan bahwa
perbandingan antara banyaknya calon mahasiswa yang
berkeinginan melanjutkan studi di FMIPA UM yang tinggi dibanding
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dengan ketersediaan daya tampung program studi yang relatif
terbatas.
Penambahan kapasitas FMIPA UM untuk meningkatkan daya
tampung penerimaan mahasiswa dilakukan dengan pembukaan
S1 Pendidikan IPA. Untuk mendukung tambahan daya tampung
mahasiswa, juga direncanakan ada penambahan kapasitas ruangruang belajar, laboratorium, dan peningkatan jumlah dan
kualifikasi tenaga dosen. Selain itu, penambahan mahasiswa untuk
pascasarjana dilakukan baik untuk prodi yang telah ada maupun
dilakukan melalui pembukaan prodi baru baik untuk jenjang magister (Progran Studi Magister Fisika, Kimia, Biologi dan
Matematika) dan doktor (Prodi Doktor Pendidikan Fisika).
Asumsi tarif yang mendasari penentuan besaran Uang Kuliah
Tunggal untuk proyeksi penerimaan anggaran UM adalah sebagai
berikut.
1)
Untuk menggantikan biaya SPP dan SPSA, semenjak tahun
anggaran 2012 UM telah memberlakukan sistem Uang Kuliah
Tunggal (UKT). Setiap mahasiswa memiliki nilai besaran UKT
yang sama per semester sesuai yang telah ditetapkan untuk
mahasiswa yang bersangkutan, dan besaran UKT tersebut
berlaku selama yang bersangkutan mulai menempuh hingga
menyelesaikan studi di FMIPA UM.
Pertambahan mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang
S1 didasarkan pada kebutuhan pengguna. Sedangkan untuk
jenjang S2 dan S3 secara berkelanjutan dilakukan
penambahan kapasitas penerimaan mahasiswa baru baik
untuk prodi yang telah ada, maupun dengan pembukaan
ijin operasional prodi baru yaitu jenjang magister (Program
Studi Magister Fisika, Kimia, Biologi dan Matematika) dan
doktor (Prodi Doktor Pendidikan Fisika). Hal demikian akan
berpengaruh pada kenaikan nilai pendapatan yang diperoleh
dari UKT.
2)
Penyesuaian tarif UKT dilakukan secara berkala sesuai dengan
asumsi makro dan mikro sebagaimana disebutkan di atas.
Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga tingkat
operasional kelembagaan hingga mampu mempertahankan
kondisi terkini yang telah mencapai posisi baik dan menjamin
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3)

terjadinya proses peningkatan kualitas hingga sesuai dengan
target mampu mencapai posisi yang lebih baik secara
berkelanjutan.
Proyeksi pelaporan dengan mempergunakan basis akrual.
Kondisi keuangan yang dilaporkan di arus kas, neraca, bukan
berdasarkan penerimaan kas melainkan berdasarkan
penetapan tarif UKT pada setiap mahasiswa. Oleh karenanya,
besaran UKT dapat berbentuk piutang karena belum
dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh mahasiswa, namun
sudah dicatat sebagai jumlah penerimaan.

5.2.4.

Proyeksi Pendapatan dan Beban

Proyeksi pendapatan baik berupa Jasa Layanan akademik dan
on akademik, dan penerimaan berupa rupiah murni selama 4
tahun kedepan untuk periode 2015 s.d. 2019, dengan
mempergunakan tahun 2014 sebagai baseline. Pendapatan pada
baseline yaitu sebesar Rp 25.361.063.436 dan diproyeksikan secara
konservatif dengan tingkat pertumbuhan rata-rata berkisar pada
3,5% untuk periode 2015 s.d. 2019, sehingga proyeksi capaian
pendapatan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 30.120.987.740.
Namun demikian khusus untuk pendapatan yang berasal dari APBN,
sesuai dengan kecenderungan penerimaan sebelumnya,
peningkatan hanya berkisar pada besaran 1% pertahunnya. Secara
keseluruhan proyeksi pendapatan dan biaya/realisasi periode 2015
s.d. 2019 disajikan pada Tabel 5.6.
Tabel 5.6 Proyeksi Pendapatan dan Biaya Tahun 2015—2019
URAIAN
PENDAPATAN
PNPB
RUPIAH MURNI
BOPTN
BEBAN /REALISASI
PNPB
RUPIAH MURNI
BOPTN
TOTAL
SURPLUS/
DEFISIT

Baseline
2014

Proyeksi Tahun
2015

2016

2017

2018

2019

21,412,915,436
176,949,000
3,771,199,000
25,361,063,436

22,162,367,476
183,142,215
3,903,190,965
26,248,700,656

22,938,050,338
189,552,193
4,039,802,649
27,167,405,179

23,740,882,100
196,186,519
4,181,195,741
28,118,264,361

24,571,812,973
203,053,047
4,327,537,592
29,102,403,613

25,431,826,427
210,159,904
4,479,001,408
30,120,987,740

9,341,776,168
387,864,373
3,761,343,650
13,490,984,191

9,668,738,334
401,439,626
3,892,990,678
13,963,168,638

11,483,428,112
476,784,346
4,623,651,716
16,583,864,174

13,638,710,311
566,270,239
5,491,447,825
19,696,428,375

16,198,509,463
672,551,408
6,522,117,380
23,393,178,251

19,238,747,861
798,780,097
7,746,229,496
27,783,757,454

12,087,942,245

12,511,020,224

10,816,921,297

8,663,384,588

5,959,228,166

2,595,983,187
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Gambar berikut ini menyajikan mengenai proyeksi pendapatan
dan beban sebagaimana tercantum pada tabel di atas. Perbedaan
antara pendapatan dan beban pengeluaran merupakan surplus
yang dipertimbangkan berfungsi sebagai buffer stock keuangan
yang akan menjaga keberlanjutan kelembagaan menjalankan
fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Buffer stock
berperan menjaga stabilitas fungsi lembaga pada saat terjadi
perubahan mendadak baik yang diakibatkan oleh faktor internal
maupun eksternal. Namun demikian penentuan besarnya buffer
stock tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar. Buffer stock
yang terlalu kecil memberikan rasa tidak aman, namun buffer
stock yang terlalu besar juga tidak baik karena berarti terlalu
besar dana yang menganggur. Batas aman besaran buffer stock
adalah pada kisaran 15%. Namun demikian, tidak berarti senantiasa
tersedia sejumlah nilai tersebut, melainkan juga ditentukan oleh
arus kas. Pada lembaga yang memiliki perputaran tinggi pada
arus kas menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki
perkembangan sangat dinamis, dan buffer stock memainkan
peranan penting. Oleh karena itu, proyeksi beban pengeluaran
telah mempertimbangkan pertumbuhan kelembagaan sesuai
dengan kapasitas daya dukung sumberdaya yang tersedia.
Perkembangan tingkat pendapatan dan beban FMIPA UM pada
periode 2015—2019 disajikan pada Gambar 5.7.
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Gambar 5.7. Perkembangan Pendapatan dan bebanFMIPA 2014 dan
Proyeksi tahun 2015-2019
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5.2.5.

Proyeksi Arus Kas

Berdasarkan informasi dari proyeksi pendapatan dan beban
sebagaimana di atas, dapat diperhitungkan mengenai proyeksi
arus kas FMIPA UM selama tahun 2015 s.d 2019 dengan baseline
tahun 2014. Proyeksi arus kas menjelaskan tentang arus kas bersih
dari aktivitas operasional melalui arus kas operasi, aktivitas investasi
melalui arus kas investasi, dan aktivitas pendanaan lainnya. Dalam
proyeksi arus kas diketahui saldo kas akhir tahun yang menjadi
saldo awal kas pada tahun berikutnya saldo kas ini diperoleh dari
saldo arus kas bersih operasional setelah memperhitungkan
penyusutan ditambah arus kas bersih aktivitas pendanaan,
dikurangi arus kas bersih dari aktivitas investasi. Besaran arus
kas bersih ini mencerminkan kenaikan atau penurunan besaran
kas terkait dengan kebijakan buffer stock FMIPA UM yang
dipergunakan untuk mengantisipasi berbagai pengeluaran yang
tidak terduga di awal tahun. Proyeksi arus kas dan saldo kas
bersih selama periode 2015 s.d. 2019dapat dilihat pada Tabel 5.7
dan dan Gambar 5.8 s.d. Gambar 5.10.
Tabel 5.7. Proyeksi Arus Kas FMIPA UM Tahun 2015—2019
URAIAN

Baseline 2014

Arus Kas Operasi

2015
-

Proyeksi Tahun
2017

2016

2018

2019

-

-

-

-

-

13,963,168,638

14,451,879,540

14,957,695,324

15,481,214,660

16,023,057,173

423,077,979

437,885,708

453,211,708

469,074,117

485,491,711

12,087,942,245

12,511,020,224

12,948,905,931

13,402,117,639

13,871,191,756

12,511,020,224

12,948,905,931

13,402,117,639

13,871,191,756

14,356,683,468

Arus Kas Investasi
Arus Kas Pembiayaan

13,490,984,191

Kenaikan/Penurunan Arus Kas Bersih

417,156,336

Saldo Awal Kas

11,670,785,909

Saldo Akhir Kas

12,087,942,245

1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0
1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0

)
h
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Gambar 5.8 Arus Kas Operasi pada Tahun 2014 dan Proyeksi pada
Tahun 2015-2019
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Gambar 5.9. Prediksi KenaikkanArus Kas pada Tahun 2015-2019

Arus kas memiliki makna penting terkait dengan dinamika
perkembangan kelembagaan. Pada periode 2015 s.d. 2019 terdapat
dua hal penting yang menjadi perhatian terkait dengan proyeksi
arus kas, yaitu arus kas investasi dan saldo akhir kas. Investasi
yang mendukung pelaksanaan program-program tri darma baik
fisik maupun non-fisik, termasuk investasi dalam bidang
sumberdaya manusia seperti peningkatan kualifikasi dosen,
ketercukupan sarana-prasarana pembelajaran, ketersediaan bahan
rujukan dan masih banyak lagi bidang-bidang investasi untuk
memenuhi standar pendidikan tinggi perlu dilakukan dalam upaya
mencapai posisi target kelembagaan yang direncanakan. Hal
demikian didukung dengan penentuan tingkat penerimaan
pendapatan yang diproyeksikan dengan penyesuaian perkembangan
berdasarkan faktor makro dan mikro, baik untuk menjaga capaian
kondisi yang ada maupun untuk kepentingan keberlanjutan
perkembangan kelembagaan. Selanjutnya, saldo kas akhir sebagai
bagian dari aset lancar mencerminkan terjadinya dinamika
pertumbuhan atau perkembangan kelembagaan. Proyeksi
pertumbuhan tersebut dilakukan dengan dorongan aktivitas melalui
kebijakan yang bersifat konservatif, yaitu menghindari gejolak
atau fluktuasi terlalu tinggi atau tajam yang tidak diinginkan dan
dapat berakibat pada ketidakstabilan. Pertumbuhan kelembagaan
dilihat dari perkembangan saldo akhir khas proyeksi periode 2015
s.d 2019 dengan baseline 2014 disajikan pada Gambar 5.10.
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BAB VI
KERANGKA IMPLEMENTASI
Keberhasilan pengembangan FMIPA UM lima tahun yang akan
datang sangat tergantung pada program kerja dalam Renstrabis
FMIPA UM 2015—2019 tersebut diimplementasikan. Guna mencapai
keberhasilan seluruh visi dan misi strategis lima tahun, sasaran
strategis, dan kegiatan operasional yang termaktub dalam
dokumen ini, perlu dibuat kerangka implementasi yang meliputi:
pelembagaan, sumberdaya, koordinasi, tata kelola, sistem
informasi, monitoring-evaluasi dan pelaporan, sistem penjaminan
dan pengendalian mutu, serta komitmen manajemen puncak.
6.1. PELEMBAGAAN
Salah satu aspek penting untuk memastikan keberhasilan
implementasi Renstrabis FMIPA UM ini adalah komitmen dan
kesadaran seluruh sivitas akademika FMIPA UM akan pentingnya
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta pemahaman peran
dan tanggung jawab mereka untuk mengambil bagian dalam
melaksanakan segenap program yang direncanakan. Komitmen
dan kesadaran sivitas akademika tersebut akan muncul jika
mereka mencapai pemahaman terhadap visi, misi, sasaran
strategis, kegiatan, dan indikatornya, serta cara Renstrabis FMIPA
UM tersebut harus dilaksanakan.
Untuk membangun pemahaman tersebut perlu dilakukan
institusionalisasi atau pelembagaan secara berkelanjutan oleh
segenap jajaran pimpinan FMIPA UM kepada seluruh warga FMIPA
UM secara merata tanpa terkecuali. Proses pelembagaan akan
dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga setiap
tahapan pelaksanaan termasuk juga perubahan yang mungkin
terjadi serta langkah-langkah yang akan ditempuh dapat diketahui
oleh seluruh warga FMIPA UM. Agar warga FMIPA UM mencapai
pemahaman yang baik, proses pelembagaan dilaksanakan dengan
dukungan data-data empiris yang dapat dipertanggungjawabkan/
akuntabel.
Proses pelembagaan dapat dilakukan dengan berbagai cara,
Bab VI Kerangka Implementasi

119

baik melalui pertemuan-pertemuan formal secara berjenjang,
misalnya Rapat Pimpinan (Rapim) Fakultas, Rapat Jurusan, dan
pertemuan-pertemuan lain. Sosialisasi dapat dilakukan dengan
bantuan teknologi informasi, khususnya website FMIPA UM
(fmipa.um.ac.id). Selain itu dapat dilakukan juga melalui mediamedia, baik online maupun offline yang dihasilkan oleh berbagai
jurusan dan prodi di FMIPA UM. Media yang akan digunakan di
antaranya adalah website, email, leaflet, brosur, spanduk, poster,
dan baliho.

6.2. SUMBER DAYA
6.2.1.

Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2014 FMIPA UM memiliki 189 orang dosen dengan
rincian doktor 76 orang, magister 110 orang, dan sarjana 2 orang. Jumlah profesor 16 orang (8,5%), lektor kepala 93 orang
(49%), lektor 50 orang (26,5%), asisten ahli 14 orang (7,5%), dan
tenaga pengajar 16 orang (8,5%). Jumlah tenaga kependidikan
FMIPA UM sampai dengan Desember 2014 tercatat sebanyak 53
orang PNS, dan 22 orang kontrak.Dari 53 tenaga kependidikan
PNS tersebut: 1 orang berijazah magister (1,89%), 18 orang
berijazah sarjana (33,96%), 4 orang berijazah D3 (7,55%), 27
orang berijazah SLTA (50,94%), 1 orang berijazah SLTP (1,89%),
2 orang berijazah SD (3,77%). Berdasarkan pengalaman, sumber
daya manusia FMIPA UM memiliki kualifikasi, potensi dan andil
yang cukup besar dalam pembangunan dan pengembangan
pendidikan dan pembelajaran tingkat nasional. Beberapa dosen
menjadi asesor, reviewer, konsultan bidang pendidikan level
nasional dan internasional. Pengalaman nasional maupun
internasional para civitas academica FMIPA UM tersebut dapat
menjadi modal dasar implementasi sasaran strategis dan kegiatankegiatan yang telah dirancang dalam Renstrabis. Sumber daya
manusia yang ada di FMIPA UM ini harus dimobilisasi agar dapat
menjadi kekuatan yang besar untuk mewujudkan universitas yang
unggul dan menjadi rujukan serta mampu bersaing di skala nasional
maupun internasional.
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6.2.2.

Pendanaan

Skenario pendanaan pendidikan tinggi di FMIPA UM mengacu
pada:
a.
UUD RI 1945;
b.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
c.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
d.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
e.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; dan
f.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.74 Tahun 2012
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa proses penganggaran
menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran
berbasis kinerja dan penganggaran dalam kerangka jangka
menengah. Dengan mengacu berbagai peraturan perundangan yang
ada diharapkan pendanaan FMIPA UM mengarah pada pendanaan
yang tidak lepas dari tujuan penyelenggaraan pendidikan tanpa
meninggalkan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas
keuangan. Dengan ditetapkannya UM sebagai Instansi Pemerintah
yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008
tanggal 24 September 2008, maka pengelolaan PNBP sepenuhnya
akan mengacu pada peraturan tentang pengelolaan keuangan
badan layanan umum.
6.2.2.1. APBN Rupiah Murni
APBN Rupiah Murni terdiri atas Rupiah Murni eks-Rutin dan
Rupiah Murni eks- Pembangunan.
1)
Rupiah Murni eks-Rutin, sebagai sumber dipakai dalam
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2)

pendanaan Belanja Pegawai dan operasional perkantoran
yang yang terdiri dari; Belanja Gaji dan tunjangan,
Operasional perkantoran, pemeliharaan alat dan mesin, serta
pemeliharaan gedung.
Rupiah Murni eks-Pembangunan/Proyek, sumber ini dipakai
dalam pendanaan kegiatan-kegiatan prioritas Pendidikan
Tinggi.

6.2.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
PNBP dikelola dengan pola keuangan Badan Layanan Umum
(BLU) terdiri atas biaya pendidikan atau SPP (Sumbangan
Penyelenggaraan Pendidikan) berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT)
dan hasil dari income generating activities beberapa asset pusat
bisnis di lingkungan UM, sebagai berikut.
a.
Biaya Pendidikan atau SPP.
SPP digunakan untuk: (a) biaya operasional tri darma PT
(dibayar setiap semester), (b) biaya operasional pendidikan
dan pengembangan program di fakultas, (c) pengadaan
bahan praktikum, (d) biaya pengembangan sarana dan
prasarana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat,(e)
kegiatan
kemaha-siswaan,
(d)
pengembangan SDM, (e) peningkatan kinerja dosen dan
karyawan, dan (f) kegiatan pembinaan dan pembekalan bagi
mahasiswa baru. Sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Penerimaan Perguruan Tinggi dari sumber SPP menggunakan
pola Uang Kuliah Tunggal yang tidak ada lagi pungutan lain
selain SPP. Dalam hal ini, besaran SPP sama untuk tiap
semesternya.
b.
Pendapatan dari Kerjasama, Hibah dan Income Generating Activities.
Pendapatan dari kerjasama, hibah dan jasa layanan, hasil
usaha, serta hasil sewa fasilitas yang dimasukkan ke dalam
APBN digunakan untuk pengembangan unit kerja yang
bersangkutan dan pengembangan universitas. Proporsi
sumber pendanaan saat ini masih lebih banyak berasal dari
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APBN daripada PNBP. Pada tahun mendatang proporsi
tersebut secara bertahap akan diseimbangkan. Oleh karena
itu, penerimaan dari sumber jasa layanan, hasil usaha, dan
hasil sewa fasilitas, serta peraihan dana-dana hibah maupun
dana kerjasama akan terus diupayakan peningkatannya di
antaranya melalui diversifikasi usaha.
6.2.3. Sumber Daya Lain
Sumber daya lain yang berupa fasilitas gedung, jaringan IT,
laboratorium meskipun masih terbatas dapat menjadi modal dasar
untuk mengimplementasikan rencana strategis yang disusun.
Sumber daya lain ini tersebar di seluruh unit kerja di lingkungan
FMIPA UM dan memerlukan pengelolaan lebih lanjut, sehingga dapat
dimanfaatkan secara resource sharing dan diberdayakan untuk
mendukung implementasi program- program pada Renstrabis
FMIPA UM.
6.3. KOORDINASI
Koordinasi implementasi program dan rencana strategis FMIPA
UM dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi. Pada tahap perencanaan, koordinasi dilakukan dengan
melibatkan seluruh organ universitas, seperti Dekan dan jajaran
struktural, senat, perwakilan tiap jurusan, dan Satuan Penjaminan
Mutu. Hal ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi seluruh
warga universitas dan memperoleh perencanaan yang matang
sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pengembangan universitas.
Pada tahap implementasi program dan kegiatan pada sasaransasaran strategis, koordinasi dilakukan secara terus menerus
melalui berbagai forum resmi maupun tidak resmi. Forum-forum
resmi seperti Rapat Pimpinan (Jurusan dan Fakultas) yang
dilaksanakan secara rutin dan Rapat Kerja (jurusan dan fakultas)
yang dilaksanakan secara berkala, harus diupayakan agar dapat
secara efektif menjadi ajang koordinasi kegiatan. Rapat kerja
tingkat fakultas digunakan untuk mewadahi keterwakilan seluruh
organ yang ada di FMIPA UM seperti Senat Fakultas, dan Satuan
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Penjaminan Mutu sehingga terbangun kinerja yang sinergis.
Selanjutnya, untuk pengejawantahan Renstrabis FMIPA ke dalam
program dan kegiatan di setiap tahunnya, Dekan dan pimpinan
jurusan akan menandatangani kontrak capaian kinerja pada setiap
indikator kegiatan. Selain itu, dilakukan koordinasi dalam bentuk
rapat kerja penyusunan rencana kinerja tahunan yang
diselenggarakan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.
Pada tahap evaluasi, koordinasi dilakukan melalui rapat kerja
fakultas dengan melibatkan seluruh organ fakultas. Hal ini
dimaksudkan untuk melihat keseuaian implementasi dengan
rencana program dan ketercapaian tujuan.
6.4. TATA KELOLA
FMIPA UM adalah bagian dari UM yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada rektor. Sedangkan UM merupakan
perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi, dan secara fungsional dibina oleh Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam meningkatkan pelayanan dan
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat, FMIPA UM menetapkan organisasi dan tata kerja
dengan struktur posisi Dekan sebagai organ pengelola, Senat
Fakultas sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan
dan pengawasan akademik, Satuan Pengawas Internal sebagai
organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik.
Susunan organisasi terdiri atas Dekan dan wakil Dekan, Bagian,
Jurusan dan Prodi, dan Unit Pelaksana Teknis. Implementasi Renstra
FMIPA UM oleh setiap unit kerja sebagai sistem tata kelola dan
penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan
program dan kegiatan, telah ditetapkan sejumlah indikator kinerja
utama (main indicators) dan indikator kinerja antara (auxiliary
indicators). Kedua indikator tersebut memiliki baseline dan target capaian per tahun yang akan ditetapkan sebagai kontrak kinerja
antara Dekan dan pimpinan bagian di bawahnya. Pengembangan
sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan
penyusunan prosedur operasional baku (POB) dalam penyusunan,
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sosialisasi, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
yang tertuang dalam Renstra FMIPA UM.
Implementasi Renstra FMIPA UM ini dilakukan oleh segenap
sivitas academica dan tenaga kependidikan di lingkungan FMIPA
UM, dengan pengawalan oleh pimpinan di tingkat universitas
hingga fakultas dan prodi. Guna mencapai efektivitas dan efisiensi
manajemen, di samping melaksanakan pengendalian umum, Dekan
bersama para ketua jurusan dan Ketua Prodi melaksanakan
pembidangan ranah kerja sebagai berikut.
1.
Bidang Pendidikan dan Pengajaran dikoordinasikan oleh Wakil
Rektor I bersama Wakil Dekan I, Wakil Direktur I, Ketua
Jurusan dan Ketua Prodi, dan Kepala Biro AKPIK.
2.
Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
dikoordinasikan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) bersama dengan Wakil
Rektor I, dan Wakil Dekan I
3.
Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Kepegawaian
yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor II bersama Wakil
Dekan II, Kepala Bagian UK.
4.
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang dikordinasikan oleh
Wakil Rektor III bersama Wakil Dekan III, Kepala Bagian
Kemahasiswaan dan Alumni, dan organisasi kemahasiswaan
(BEM/Ormawa) yang ada di FMIPA UM.
5.
Bidang Pengembangan Kerjasama, Hubungan Masyarakat,
Perencanaan, Sistem Informasi dan Hubungan internasional
yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor IV, Direktur Hubungan
Internasional, dan Wakil Dekan I.
Untuk memberi jaminan tercapainya mutu yang unggul,
dibentuk Satuan Penjaminan Mutu tingkat fakultas yang memiliki
akses yang mudah kepada setiap unit yang ada di fakultas guna
melakukan pembinaan mutu. Pengembangan fakultas dan
ketercapaian bidang-bidang tersebut di atas mendapat bantuan
dari unit-unit pendukung lainnya.
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6.5. SISTEM INFORMASI
Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi memungkinkan
peningkatan kualitas layanan informasi yang lebih baik di UM
termasuk FMIPA UM, yang diwujudkan dalam suatu sistem informasi
terpadu yang disebut Sistem Layanan Online UM. Pengembangan
sistem informasi terpadu ini bertujuan untuk mendukung
penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga UM
termasuk FMIPA UM dapat menyediakan layanan informasi yang
lebih baik kepada stakeholder baik internal dan eksternal secara
transparan dan akuntabel. Sistem informasi terpadu ini diwujudkan
dalam bentuk Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), Registrasi
Mahasiswa Baru (Registrasi online), Praktek Pengalaman Lapangan
(PPL online), Sistem Pemesanan dan Peminjaman Bahan Pustaka
(SIPADU) Perpustakaan UM, Sistem Informasi Kepegawaian
(SIMPEGA), Sistem Penilaian Prestasi dan Perilaku Kerja PNS (PPKPNS online), Tracer Study online, Portal Statistik, Seleksi
Mahasiswa Baru, Beban Kinerja Dosen (BKD online), E-mail, ELearning, dan Pendaftaran Beasiswa yang terintegrasi dalam
sistem pangkalan data universitas. Pengembangkan program dan
implementasi rencana kerja dengan sistem dan teknologi informasi
terpadu diterapkan dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 99 Tahun 2013 tentang Tata Kelola
Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
6.6. SISTEM PENJAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU
Penjaminan dan pengendalian mutu perlu memperhatikan
tujuan, prinsip, ruang lingkup dan pelaksana pemantauan dan
pengendalian. Pusat Penjaminan Mutu berfungsi untuk menjamin
kualitas kepemimpinan, good governance, skala prioritas,
kerjasama dan networking, keberlangsungan dan akuntabilitas.
Pada tingkat fakultas, penjaminan dan pengendalian mutu harus
mencerminkan visi, misi, kompleksitas, keragaman dan struktur
fakultas. Untuk itu dibentuklah Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas
a.
Tujuan Penjaminan dan Pengendalian Mutu.
Sistem penjaminan dan pengendaian mutu merupakan
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b.

c.

d.

bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstrabis
FMIPA. Penjaminan mutu dan pengendalian bertujuan untuk
mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara
rencana yang telah ditetapkan dalam Renstrabis FMIPA dengan
hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan
melalui program dan kegiatan di setiap unit kerja.
Prinsip Penjaminan dan Pengendalian Mutu.
Pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu dilakukan
berdasarkan prinsip: (a) kejelasan tujuan, pelaksanaan, dan
hasil yang diperoleh dari penjaminan mutu, (b) pelaksanaan
dilakukan secara objektif dan akuntabel, (c) dilakukan oleh
petugas yang memahami konsep, teori, proses, serta
berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan agar
hasilnya sahih dan andal, (d) pelaksanaan dilakukan secara
terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan
dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara,
(e) pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal, (f) dilaksanakan secara berkala dan
berkelanjutan,dan (g) berbasis indikator kinerja.
Ruang Lingkup Penjaminan dan Pengendalian Mutu.
Implementasi penjaminan dan pengendalian mutu mencakup
bidang akademik dan non akademik sesuai dengan kebijakan
mutu yang telah ditetapkan. Penjaminan dan pengendalian
mutu dilakukan secara periodik meliputi (a) pemantauan
dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, (b)
evaluasi kinerja tahunan melalui sistem LAKIP, (c) evaluasi
kinerja tengah periode Renstrabis, dan (d) evaluasi akhir
masa Renstrabis.
Pelaksana Penjaminan dan Pengendalian Mutu.
Pejaminan dan pengendalian mutu dilakukan melalui internal dan eksternal universitas serta fakultas. Secara internal
penjaminan dan pengendaian mutu dilakukan oleh Senat
Fakultas, Badan Pengawas, Satuan Pengawasan Internal
(SPI), dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Tugas Senat
adalah member pertimbangan dan pengawasan di bidang
akademik. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, senat
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e.

melakukan rapat koordinasi secara periodik. SPI memiliki
tugas melakukan pengawasan pengelolaan pendidikan bidang
non akademik. Dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan
pengawasan, SPI melakukan audit reguler dan audit khusus
di semua unit kerja. Sementara itu, penjaminan mutu program di setiap unit kerja dilakukan oleh unit penjaminan
mutu universitas yang memiliki kepanjangan tangan di unitunit kerja di bawahnya. Bersama SPI, unit penjaminan mutu
melakukan audit di bidang pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan. Sistem
pengendalian, pengawasan dan penjaminan mutu internal
yang akuntabel dilakukan melalui pengendalian operasional
dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi
manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan. Pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu
dilakukan dengan menggunakan angket secara online.
Pengawasan secara eksternal akan dilakukan oleh institusi
pengawasan.
Kementerian, seperti Badan Pemeriksa Keuangan,
Inspektorat Jenderal, dan lembaga pengawas pemerintah
lainnya. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun Renstra/
Program berikutnya.

6.7. KOMITMEN MANAJEMEN PUNCAK
Tantangan terberat dan paling mendasar bagi lembaga
pendidikan adalah menciptakan lembaga yang terus belajar
bersama untuk memberi nilai tambah kepada stakeholder. Untuk
mewujudkan tujuan ini diperlukan komitmen manajemen puncak
dalam meletakkan fondasi bagi transformasi budaya kerja lembaga
secara total. Budaya kerja dimaksudkan suatu sistem nilai yang
merupakan kesepakatan kolektif dari semua yang terlibat dalam
lembaga. Budaya kerja tersebut diaktualisasikan dalam bentuk
dedikasi/loyalitas, tanggung jawab, kerjasama, kedisiplinan,
kejujuran, ketekunan, semangat, mutu kerja, keadilan, dan
integritas kepribadian. Semua bentuk aktualisasi budaya kerja ini
bermakna komitmen. Perubahan budaya kerja ini diawali dari
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pimpinan puncak dengan menggunakan keterlibatan pimpinan di
bawahnya dan staf sebagai agen perubahan.
6.8. SISTEM IMPLEMENTASI KEGIATAN
Dalam implementasi kegiatan yang telah dirancang, FMIPA UM
menetapkan sistem implementasi untuk mencapai target. Proses
implementasi program dimulai dengan menyusun kegiatan yang
menyajikan informasi lengkap tentang program: latar belakang
(alasan pentingnya program dilaksanakan), tujuan yang akan
dicapai, hasil konkret terukur yang diharapkan, kelompok sasaran,
kegiatan, waktu, dan rencana anggaran (penghitungan termasuk
pajak). Proposal kemudian diserahkan kepada badan pengawas
dan/atau pertimbangan untuk memperoleh masukan berupa
pertimbangan dan jika masih ada yang perlu diperbaiki dilakukan
perbaikan, kemudian memperoleh persetujuan. Dengan
persetujuan yang diperoleh, maka pencairan dana dapat dipastikan
sehingga segera dilakukan persiapan. Pada tahap persiapan telah
dilakukan pemantaun untuk menjamin agar persiapan benar-benar
sesuai dengan arah program ke tujuan. Saat pelaksanaan program, dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa
pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan sekaligus pemantauan.
Maka setelah selesai, disusunlah pelaporan yang akan menjadi
dasar untuk melakukan evaluasi. Hasil yang telah dievaluasi
dimanfaatkan, dipublikasikan dan ditindaklanjuti.
6.9. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Untuk memastikan bahwa Renstrabis FMIPA UM dijalankan dan
mencapai hasil sesuai target, maka setiap tahun pelaksanaannya
akan dimonitor, dievaluasi, dan dilaporkan. Sistem monitoring,
evaluasi, dan pelaporan (monevlap) bagi Renstrabis FMIPA dilakukan
dengan mekanisme sebagai berikut.
a.
Monevlap Renstrabis FMIPA UM dilakukan periodik satu kali
dalam satu tahun.
b.
Monevlap dilakukan oleh Tim Monev Renstrabis UM yang
dibentuk oleh Senat UM di bawah koordinasi seorang ketua
c.
Monevlap dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai:
- Komitmen pimpinan FMIPA UM untuk mendukung
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implementasi Renstrabis 2015-2019 yang tercermin dari
keikutsertaan seluruh civitas akademik dalam
melaksanakan program atau memanfaatkan investasi yang
telah dilakukan
Persentase kemajuan implementasi program,
kesesuaiannya dengan rencana kegiatan, serta pengelolaan
program yang diukur pada pencapaian indikator
keberhasilan (target kinerja). Penilaian tidak hanya
dilakukan pada kegiatan yang menyertakan investasi, tapi
juga pada kegiatan yang tidak memerlukan dukungan
investasi ataupun kegiatan dalam rangka pemanfaatan
investasi. Pengelolaan program juga dinilai dari upaya
lembaga dalam mengatasi hambatan sehingga signifikan
terhadap kemajuan pencapaian target kinerja yang
dinyatakan dalam persen (%)
Masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap unit kerja
(fakultas, bagian, jurusan, dan program studi), termasuk
upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.
Metode penyelesaian masalah dapat menjadi masukan
pada implementasi tahap berikutnya.
Dampak dan keberlanjutan capaian Renstrabis FMIPA UM.
Penilaian pada aspek ini ditujukan pada kejelasan dampak
implementasi dan keberlanjutan capaian target kinerja
pada Renstrabis FMIPA UM.
Tingkat keberhasilan pencapaian indikator pada target
kinerja yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja
implementasi Renstrabis FMIPA UM menggambarkan
efektivitas proses dan ditentukan oleh rasio antara jumlah
indikator yang mencapai target dengan jumlah indikator
yang ditetapkan.
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BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Bisnis FMIPA UM periode 2015-2019 ini
disusun untuk menjadi acuan seluruh unit kerja di FMIPA UM dalam
penyusunan program kegiatan dan anggaran. Seluruh kegiatan
harus mencerminkan output yang akan dihasilkan serta mengarah
pada pencapaian VISI dan misi FMIPA UM. Penyusunan Renstrabis
FMIPA UM periode 2015-2019 ini juga telah mengacu pada
Renstrabis UM, berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja UM beserta
Statutanya, serta juga sudah mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (sndikti) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Renstrabis FMIPA UM Tahun 2015-2019 merupakan pernyataan
komitmen seluruh sivitas akademika UM, terutama para pejabatnya
untuk melaksanakan pengembangan lembaga, khususnya FMIPA
UM, berdasarkan Renstra tersebut. Dengan komitmen dalam
bentuk renstra ini, maka seluruh sivitas akademika FMIPA UM,
terutama para pejabatnya, terikat janji untuk bersama-sama
melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan Renstrabis tersebut
Renstrabis FMIPA UM 2015-2019 ini dikembangkan dengan
prinsip fleksibilitas, yang berarti, bahwa dalam kurun waktu
pelaksanaannya, masih mungkin untuk disesuaikan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan
dan dinamika masyarakat. Seluruh perubahan dan penyesuaian
yang dilakukan kemudian, akan ditetapkan dengan surat Keputusan
Dekan, setelah dilakukan pembahasan dengan seluruh unsur
pimpinan FMIPA.
Untuk mewujudkan Renstrabis ini diperlukan niat yang kuat
dan dukungan penuh dari semua sivitas akademika FMIPA UM,
terutama para pimpinan, untuk mengelola dan mengerahkan
semua sumberdaya yang ada dalam merealisasikan Renstra ini
sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Semoga Renstrabis
ini benar-benar menjadi pedoman dan menjadi jiwa penggerak
seluruh sivitas akademika FMIPA UM dalam mewujudkan Visi dan
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Misi FMIPA UM, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi yang memerlukannnya. Amiin.
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